
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

Prawo odstąpienia od umowy 

Mają Paostwo prawo odstąpid od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek 

przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy o 

świadczenie usługi (tj. dnia dokonania płatności) bądź od dnia uruchomienia Paostwu dostępu do 

zakupionej usługi, w przypadku jeśli uruchomienie to nastąpiło w późniejszym dniu niż zawarcie 

umowy. 

Aby skorzystad z prawa odstąpienia od umowy, muszą Paostwo poinformowad nas: 

Luxcontrol Polska, ul. Chojnicka 5/8, 64-920 Piła, e-mail: biuro@luxcontrol.pl  

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na 

przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną), które może mied postad zgodną z 

poniższym wzorem. 

Adres korespondencyjny: 

Luxcontrol Polska, Ul. Dąbrowskiego 8b/8piętro/803, 64-920 Piła 

Adres poczty email: 

biuro@luxcontrol.pl 

Aby zachowad termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Paostwo informację 

dotyczącą wykonania przysługującego Paostwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 

terminu do odstąpienia od umowy.  

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Paostwu wszystkie otrzymane od Paostwa 

płatności nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Paostwa decyzji o 

wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy  zgodnie z opisaną wyżej procedurą. 

 Zwrotu płatności dokonamy na wskazane w formularzu odstąpienia od umowy konto bankowe.  

 

Wyłączenie prawa do odstąpienia w przypadku rozpoczęcia świadczenia usługi: 

 

Ze względu na charakter świadczenia (dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku 

materialnym), prawo do odstąpienia od umowy przestaje obowiązywad, jeśli zaczną Paostwo na 

własne życzenie korzystad z zakupionej usługi logując się do platformy e-learning przed upływem 

terminu do odstąpienia od umowy (tym samym dobrowolnie wyrażając zgodę na rozpoczęcie 

świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy). 

 

 

 

Zał . 1  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

(formularz ten należy wypełnid i odesład tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

 

 

 

mailto:biuro@luxcontrol.pl


Miejscowość, data 

 

Imię i nazwisko konsumenta 

Adres zamieszkania 

 

Luxcontrol Polska 

Ul. Chojnicka 5/8 

64-920 Piła 

 

 

Oświadczenie  

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa 

 

Oświadczam, że zgodnie z 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 ze zm.)1 

odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ 

zawartej dnia ............................................... w ..........................................................................  

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) 

przekazem pocztowym na adres.......................................................................................... ….. 

lub na konto nr ...........................................................................................................................  

 

         Podpis konsumenta 

…………………………………. 

                                                           
Adres korespondencyjny 

Luxcontrol Polska 

Ul. Dąbrowskiego 8b/8piętro/803 

Email: biuro@luxcontrol.pl 

 

 

 

 


