
Załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

 

……………………………………… 

Miejscowość, data 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

Imię i nazwisko konsumenta 

Adres konsumenta 

 

PWS Konstanta S.A. 

ul. Warszawska 153 

43-300 Bielsko - Biała 

numer faksu: +48 (33) 815 10 97 

adres e-mail: pws@pwskonstanta.pl 

numer telefonu:+48 33 815 70 53 

 

 

 

 

Oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość  

 

Ja niżej podpisany (- na) ……………………………………………………. (imię i nazwisko), adres 

email wskazany w Serwisie: ……………………………………., adres do korespondencji:  

ul. ………………………………… nr …… lok…….., …………….. (kod pocztowy) 

…………………………. (miejscowość), niniejszym informuję, o moim odstąpieniu od umowy  

o świadczenie Usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu www.pwskonstanta.pl zawartej  

z PWS Konstanta S.A. 

 

Data zawarcia umowy (np. data prawidłowego Aktywowania Rejestracji Konta Użytkownika):  

……………………………………..……………….  

 

 

 

…………………………………… 

Podpis konsumenta 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany 

w wersji papierowej) 

  

mailto:pws@pwskonstanta.pl
http://www.pwskonstanta.pl/


Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy 

 

Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni 

bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować PWS Konstanta S.A.  

ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko – Biała, numer faksu: +48 (33) 815 10 97, adres e-mail: 

pws@pwskonstanta.pl, numer telefonu: +48 33 815 70 53 o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w 

drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą 

elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy zawartego w niniejszym 

Załączniku, jednak nie jest to obowiązkowe.  

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą 

wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do 

odstąpienia od Umowy. 

Skutki odstąpienia od Umowy: Z uwagi na to, że w wykonaniu Umowy nie jesteście Państwo 

zobowiązani do żadnych świadczeń pieniężnych, ani rzeczowych, a korzystanie z Usług świadczonych 

drogą elektroniczną jest bezpłatne, skuteczne odstąpienie od Umowy nie powoduje obowiązku zwrotu 

świadczeń. 

 

mailto:pws@pwskonstanta.pl

