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USŁUGI, KTÓRYCH DOTYCZY 
OŚWIADCZENIE 

❑ Usługa internetowa, ❑ Usługa telefonii stacjonarnej, ❑ Usługa telewizji,  

❑ Usługi mobilne 

Niniejszym rezygnuję z dalszego korzystania z Usług i: 

❑ wypowiadam Umowę z zachowaniem określonego w Umowie okresu wypowiedzenia (§ 5 ust. 2 Umowy), tj. z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, skutecznego na koniec okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, 
w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu  

Masz prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, skutecznego na koniec Okresu 
Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym złożysz oświadczenie o wypowiedzeniu. Jeśli zawarłeś Umowę na czas 
określony związaną z przyznaniem ulg, a rozwiążesz ją przed upływem okresu promocyjnego, będziesz musiał zwrócić nam przyznane ulgi, 
pomniejszone o proporcjonalną ich wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. 

❑ rozwiązuję Umowę na koniec okresu promocyjnego, czyli z upływem czasu określonego, na jaki została ona zawarta (§ 3 ust. 3 Umowy) 

Jeśli zawarłeś Umowę na czas określony, a nie chcesz żeby jej obowiązywanie przedłużyło się na czas nieokreślony, możesz – na co najmniej 30 
dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy na czas określony - oświadczyć, że nie chcesz dalej korzystać z naszych Usług, sprzeciwiając 
się przedłużeniu Umowy na czas nieokreślony. Jeśli nie złożysz takiego oświadczenia, będziemy dalej świadczyć Ci Usługi, ale opłaty za nie będą 
naliczane zgodnie z Cennikami ogólnymi dla danej Usługi.    

❑ wypowiadam Umowę, która automatycznie przedłużyła się na czas nieokreślony, z zachowaniem określonego w Umowie okresu 
wypowiedzenia, tj. z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia (§ 3 ust. 5 Umowy) 

Jeśli zawarłeś z nami Umowę na czas określony i automatycznie przedłużyła się ona na czas nieokreślony, możesz ją rozwiązać w każdym czasie 
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

 
 

 
 

 

 
Szanowny Abonencie, 

masz prawo wypowiedzieć Umowę bez podawania przyczyny. Jeżeli jednak chciałbyś poinformować nas o tym, dlaczego zdecydowałeś się zrezygnować z naszych 

Usług, prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola:  

❑- Przekonała mnie oferta konkurencji……………………………………………………………………… 

❑- Nie zadowala mnie jakość obsługi; 

❑- Nie zadowala mnie jakość świadczonych Usług; 

❑- Zmieniam miejsce zamieszkania; 

❑- Inny (prosimy podać jaki): ………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

…………………………………………….……………………………… 

(data i podpis Abonenta) 


