( należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem firmy)

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
Miejscowość .................................... data ..........................
........................................................
Imię i Nazwisko Abonenta

.......................................................
ulica, nr domu

.......................................................
kod pocztowy, Miejscowość

......................................................
nr telefonu

Telsat.TV Sp. z o.o.
ul. Wilsona 10/12 lok. 56 B
42-202 Częstochowa
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) odstępuję od zawartej umowy nr
......................................... z dnia ..................................... o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej pomiędzy mną a
Telsat.TV.Sp. z o.o.
Przyczyną odstąpienia od umowy jest fakt, że umowa została zawarta poza lokalem firmy, zatem przysługuje mi prawo do
odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia.
Jednocześnie na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.02.101.926) ) zgłaszam / nie zgłaszam *(skreślić)) sprzeciw odnośnie dalszego przetwarzania moich danych osobowych
w celach marketingowych.

................................................................
(czytelny podpis Abonenta)

( należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem firmy)

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
Miejscowość .................................... data ..........................
.......................................................
Imię i Nazwisko Abonenta

......................................................
ulica, nr domu

.....................................................
kod pocztowy, Miejscowość

.....................................................
nr telefonu

Telsat.TV Sp. z o.o.
ul. Wilsona 10/12 lok. 56 B
42-200 Częstochowa
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) odstępuję od zawartej umowy nr
......................................... z dnia ..................................... o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej pomiędzy mną a
Telsat.TV.Sp. z o.o.
Przyczyną odstąpienia od umowy jest fakt, że umowa została zawarta poza lokalem firmy, zatem przysługuje mi prawo do
odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia.
Jednocześnie na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.02.101.926) zgłaszam / nie zgłaszam *(skreślić) sprzeciw odnośnie dalszego przetwarzania moich danych osobowych w
celach marketingowych.

................................................................
(czytelny podpis Abonenta)

