
………………………………….. 
Miejscowość, data 

 
Oświadczenia o odstąpieniu 

od umowy 

  

 

 

 

……………………………………. 
Imię i nazwisko Konsumenta  
  
…………………………………… 
Adres zamieszkania Konsumenta 

  
  
  

 

Ja ………………………………………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży: 

  

● Produktu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(jakiego?) 

● Programu/Kursu specjalizacyjnego/Masterclassy: …………………………………………………………………………………….. 
(nazwa, data) 

  
Data zawarcia umowy …………………………………………………………… 
  
Jednocześnie proszę o zwrot wpłaconej należności w wysokości …………………………………….... (kwota) na konto: 
  
Nazwa banku: …………………………………………………………… 
  
Nr konta: ………………………………………………………………….. 
  

 

 

 

……………………………… 
Podpis Konsumenta 

 

 
 
 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY I POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
Informujemy, iż w dniu dokonania płatności za Produkt/y i/lub Program lub Kurs specjalizacyjny lub Masterclassę zawarli Państwo umowę sprzedaży. Mają Państwo prawo 
odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym umowa 
została zawarta. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
biuro@kingmakers.pl bądź też listownie na adres: przez Kingmakers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 93, 02- 
001 Warszawa,  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). 
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od 
umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania 
informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku pocztą elektroniczną. 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 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w 
którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów 
płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą 
Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 


