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FM GROUP Mobile sp. z o.o. 

 ul. Wrocławska 2a, Szewce 

55-114 Wisznia Mała 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU 

   od Umowy/Aneksu z towarem zawartej/go na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa 

 

Numer Klienta/Partnerski: 

 

 

Imię i nazwisko/nazwa oraz NIP: 

  

Adres / ul.: Nr domu / lokalu: 
 

Miejscowość: Kod: Województwo: 

 

 
Działając na podstawie art. 27/38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827 z późn. zm.), oświadczam, że 

odstępuję od Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych/usługi dostępu do Internetu z towarem* lub Aneksu do umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych/usługi dostępu do Internetu z towarem* nr: 

z towarem zawartej/go z FM GROUP Mobile sp. z o. o. w dniu:                                                             r. 
 
Dane Urządzenia telekomunikacyjnego: 

Nazwa urządzenia:                      Numer IMEI/Numer seryjny: 
 

 

W związku z powyższym zwrotu płatności dokonanych na rzecz FM GROUP Mobile sp. z o. o.  proszę dokonać na rachunek bankowy: 

 
lub przekazem pocztowym na adres: 

 

Miejscowość: 
 

Podpisano dnia: r. 

 
 

czytelny podpis 

 
Ustawowy wzór formularza odstąpienia od Umowy/Aneksu zawartej/go na odległość/ poza lokalem przedsiębiorstwa  
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy/Aneksu)   

 
          FM GROUP Mobile sp. z o.o. 

ul. Wrocławska 2a, Szewce 
55-114 Wisznia Mała 
e-mail: bok@fmmobile.pl 

 
-Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail]  

-Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od aneksu/umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) aneksu/umowy dostawy następujących 
rzeczy(*) aneksu/umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)  
-Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)  
-Imię i nazwisko konsumenta(-ów)  
- Adres konsumenta(-ów)  
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)  
- Data  

(*) Niepotrzebne skreślić. 

* niepotrzebne skreślić 
 

 

FM GROUP Mobile sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław. Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000285976, NIP: 895-188-78-63, REGON: 020573625. 
Wysokość kapitału zakładowego opłaconego w całości wynosi 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
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