REGULAMIN SPRZEDAŻY
(Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik)
§I
Postanowienia wstępne
1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204 ( z późniejszymi zmianami), Galena Sp. z o.o. z
siedzibą w Gliwicach (zwana dalej: Spółką) tworzy regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną (zwany w dalszej części: Regulaminem lub Regulaminem sprzedaży) na
potrzeby świadczonych przez Galena Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną.
2. Usługodawcą usług opisanych w Regulaminie jest Galena Sp. z o.o. z siedzibą
w Gliwicach przy ul. Świętokrzyskiej 2 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000133373 z kapitałem zakładowym 315000 zł opłaconym w całości,
NIP 631-22-83-637, REGON 276637953.
3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik będący rezydentem Rzeczypospolitej
Polskiej, korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę
(zwany dalej: Usługobiorcą).
4. Warunkiem skorzystania z Usług jest zapoznanie i akceptacja treści niniejszego
Regulaminu.
5. Rozwiązania w zakresie bezgotówkowego rozliczania transakcji finansowych pomiędzy
Spółką, a Usługobiorcą dostarcza PayU SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182
(kod pocztowy 60-166); KRS 0000274399 zwaną dalej: PayU.
§ II
Zakres Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych
1. Spółka świadczy usługę Sprzedaży Kodów Dostępowych (numerów karty PIN) Karty
Telegrosik, będącą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług
drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204 (z późniejszymi zmianami), usługą
świadczoną drogą elektroniczną, (zwaną dalej Usługą).
2. Usługa Sprzedaży Kodów Dostępowych umożliwia za pośrednictwem serwisu
internetowego www.telegrosik.pl zakup Kodów Dostępowych (numerów PIN) Karty
Telegrosik oraz zakup doładowań Karty Telegrosik, będącej w posiadaniu Usługobiorcy.
3. Usługobiorca uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Usługi zgodnie z jej
przeznaczeniem.
4. Z Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych można korzystać 24 godziny na dobę.
5. Usługa Sprzedaży Kodów Dostępowych jest realizowana na terenie Polski.
§ III
Warunki świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych
1. W celu korzystania z Usługi niezbędne jest połączenie z siecią Internet, posiadanie
urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z zaktualizowanym
programem służącym do przeglądania jej zasobów oraz aktywnego konta poczty
elektronicznej (e-mail).
2. Płatność za Usługę Sprzedaży Kodów Dostępowych jest realizowana poprzez płatności
elektroniczne w serwisie rozliczeniowym prowadzonym przez PayU. Szczegółowy warunki
autoryzacji i rozliczenia transakcji płatniczej przez PayU znajdują się na stronie serwisu
internetowego pod adresem: www.payu.pl
3. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności,
która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Usługi na stronie serwisu
internetowego www.telegrosik.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania
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w jego zawartość lub elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze
bezprawnym.
§ IV
Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi drogą
elektroniczną
1. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usługi Sprzedaży Kodów
Dostępowych odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego www.telegrosik.pl.
2. Zawarcie umowy następuje po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji niniejszego
Regulaminu i podaniu następujących danych:
a) adresu poczty elektronicznej e-mail,
b) wskazania nominału karty telegrosik lub nominału doładowania telegrosik,
c) złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego
akceptacji,
d) dokonania przez Usługobiorcę płatności za usługę.
3. Usługa Sprzedaży Kodów Dostępowych jest realizowana po otrzymaniu przez Spółkę
danych Usługobiorcy i informacji od PayU o pozytywnej autoryzacji płatności. Kody
Dostępowe (numery PIN) Karty Telegrosik są przesyłane Usługobiorcy na podany w
zamówieniu adres e-mail. Doładowanie Karty Telegrosik jest realizowane na numer PIN
podany w zamówieniu przez Usługobiorcę przy czym, aby zamówienie zostało
zrealizowane stan środków na numerze PIN podanym w zamówieniu przez Usługobiorcę
musi wynosić co najmniej 0,01 zł (słownie: jeden grosz).
4. W przypadku anulowania płatności przez Usługobiorcę, zobowiązanie Spółki do
realizacji Usługi wygasa, a Usługobiorca nie ma możliwości dokonania ponownej zapłaty
w ramach złożonego już zamówienia. W celu ponownego zakupu Usługi Usługobiorca
zobowiązaniu jest do złożenia nowego zamówienia.
5. Jeżeli płatność dokonana przez Usługobiorcę uzyska negatywną odpowiedź
autoryzacyjną
lub
negatywną
weryfikację,
wówczas
Usługobiorca
zostanie
poinformowany o tym, że dana płatność nie uzyskała statusu zakończonej i transakcja
nie może zostać zrealizowana.
6. W przypadku podania przez Usługobiorcę błędnego adresu e-mail lub błędnego
numeru PIN Karty Telegrosik, uniemożliwiając tym samym prawidłową realizację Usługi
przez Spółkę, Usługobiorca fakt ten powinien niezwłocznie zgłosić Spółce składając
Reklamację.
7. Z tytułu świadczenia Usługi nie są pobierane jakiekolwiek dodatkowe opłaty na rzecz
Spółki poza kwotą za Usługę Sprzedaży Kodów Dostępowych. Skorzystanie z Usługi nie
zwalnia jednak Usługobiorcy od ponoszenia kosztów wynikających z korzystania przez
Usługobiorcę z wybranego sposobu płatności, jak również wynikających z używanych
przez Usługobiorcę środków porozumiewania się na odległość w celu zakupu Usługi
Sprzedaży Kodów Dostępowych. Wskazane koszty ponosi Usługobiorca, zgodnie z treścią
umów łączących Usługobiorcę z odpowiednimi podmiotami, w szczególności bankami i
dostawcami usług telekomunikacyjnych.
§V
Zasady wystawiania i przesyłania faktur za Usługę Sprzedaży Kodów
Dostępowych
1. Podstawą prawną wystawienia i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 20.12.2012r. w sprawie przesyłania faktur
w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi
podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 oraz
z 2012 r. poz. 1342 i 1448).
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2. W celu otrzymania faktury VAT, Usługobiorca podczas procesu zakupu Usługi
Sprzedaży Kodów Dostępowych zgłasza dyspozycję wystawienia faktury VAT i wypełnia
formularz z danymi nabywcy, niezbędnymi do wystawienia faktury.
3. Dostarczanie faktur drogą elektroniczną nastąpi po uprzedniej akceptacji przez
Usługobiorcę oświadczenia dostępnego na stronie www.telegrosik.pl o treści: „Wyrażam
zgodę na wystawianie i otrzymywanie od Galena Sp. z o.o. w Gliwicach faktur w formie
elektronicznej”.
4. Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).
5. Akceptacja wystawienia i przesłania faktury w formie elektronicznej przez Usługobiorcę
nie wyłącza prawa Spółki do wystawienia i przesyłania faktur w formie papierowej.
6. Usługobiorca może zgłosić Spółce wolę otrzymania faktury w formie papierowej
przesyłając wiadomość z danymi odbiorcy niezbędnymi do wystawienia faktury na adres:
sklep@telegrosik.pl – za zakup Kodów Dostępowych (numerów PIN) Karty Telegrosik,
doladowania@telegrosik.pl – za zakup doładowań Karty Telegrosik.
§ VI
Odstąpienie od umowy i reklamacje
1. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu transakcyjnego bez spełnienia
wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy określonych w § IV punkt 2,
uważa się, że do zawarcia Umowy nie doszło. W takiej sytuacji strony nie są zobowiązane
do składania jakichkolwiek oświadczeń związanych z rozwiązaniem umowy.
2. Odstąpienie od umowy przez Usługobiorcę odbywa się na zasadach określonych
w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r.
Nr 22, poz. 271 ze zm.).
3. Osoba prywatna, która zawarła umowę na odległość, może od niej odstąpić bez
podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie (Załącznik
nr 1) w formie pisemnej w terminie czternastu dni, licząc od dnia otrzymania Kodu
Dostępowego (Numeru PIN) Karty Telegrosik lub doładowania Karty Telegrosik. Do
zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot
zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Usługobiorcy oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy, na rachunek bankowy/kartę płatniczą, z których dokonano
zapłaty. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy przesłać na adres Spółki bądź na
adres e-mail Spółki: sklep.reklamacje@telegrosik.pl lub skorzystać z formularza
dostępnego na stronie http://www.telegrosik.pl/Pomoc/Formularz_zwrotu
4. Warunkiem zwrotu zapłaty jest niewykorzystanie w całości ani też w części Kodu
Dostępowego (numer PIN) Karty Telegrosik lub doładowania Karty Telegrosik. Spółka po
dokonaniu zwrotu blokuje możliwość użycia Kodu Dostępowego (numeru PIN) Karty
Telegrosik lub doładowania Karty Telegrosik.
5. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail Spółki:
sklep.reklamacje@telegrosik.pl; poprzez Formularz Reklamacyjny dostępny na stronie
www.telegrosik.pl; telefonicznie na numer Spółki 32 270 48 89,
801 881 900
(połączenia płatne zgodnie z taryfą operatora) lub pisemnie na adres Spółki.
6. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Spółkę usługi, niezgodnie z warunkami
i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
7. Reklamacja powinna zawierać wskazanie Usługobiorcy (przykładowo: adres e-mail
podany w zamówieniu, data dokonania zamówienia, nominał Kodu Dostępowego lub
nominał doładowania) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
8. Jeżeli podane w Reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed
rozpatrzeniem Reklamacji Spółka zwraca się do składającego Reklamację o jej
uzupełnienie we wskazanym zakresie.
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9. W przypadku jeśli Usługobiorca podał właściwy adres e-mail (w przypadku doładowań
– numer PIN Karty Telegrosik), dokonał zapłaty a mimo to nie otrzymał wiadomości email z Kodem Dostępowym (numerem PIN) Karty Telegrosik lub w przypadku doładowań
jego Karta Telegrosik nie została doładowana, lub też nie otrzymał zamówionej faktury
VAT, fakt ten powinien niezwłocznie zgłosić Spółce.
10. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku
niemożności rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie Spółka informuje o tym
Usługobiorcę podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia
odpowiedzi.
§ VII
Polityka prywatności i plików cookies
1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Spółka. Usługobiorca może
przekazywać swoje dane osobowe Spółce za pomocą formularzy zamówienia dostępnych
w Serwisie internetowym.
2. Dane przekazane Spółce w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu
realizacji Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych zawieranej poprzez złożenie zamówienia,
w tym wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT dokumentującej zakup.
3. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie: imienia i nazwiska, adresu poczty
elektronicznej (e-mail) – są to dane niezbędne do przesłania informacji o złożonym
zamówieniu oraz realizacji zamówienia. Przy składaniu zamówienia przez osoby prawne
wraz z opcją wystawienia faktury VAT prosimy o podanie: imienia i nazwiska lub nazwy
firmy/instytucji; numeru NIP; adresu (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod
pocztowy i miasto) - niezbędnych do wystawienia dokumentu sprzedaży oraz adresu email, niezbędnego do przesłania informacji o złożonym zamówieniu oraz realizacji
zamówienia.
4. W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu
płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności PayU SA
(operator serwisu payu.pl.) zostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w
żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Spółkę .
5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie
może skutkować niemożnością świadczenia przez Spółkę na rzecz Usługobiorcy usług
drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
6. Spółka nie udostępnia przekazanych mu danych podmiotom trzecim.
7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed
dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych.
8. Usługobiorcy przysługują następujące uprawnienia:
- prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,
jeżeli Usługobiorca uprzednio taką zgodę wyraził,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych
osobowych przez Spółkę.
9. Spółka informuje niniejszym Usługobiorcę, że powierza przetwarzanie danych
osobowych następującym podmiotom:
- Nazwa.pl Sp. z o.o., ul. Medweckiego 17, 31-870 Kraków – w celu przechowywania
danych osobowych na serwerze,
- KEI.PL Dziedzic Pasek Przybyła sp. j., ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków – w celu
przechowywania danych osobowych na serwerze.
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10. System informatyczny, z którego korzysta Serwis internetowy automatycznie
gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik, łącząc
się z Serwisem internetowym. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych
i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej,
rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu
wejścia na Serwis internetowy i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji
i zapewnienia jak największej wygody korzystania z Serwisu internetowego. Logi serwera
stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich
zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania
serwerem. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami
korzystającymi z Serwisu internetowego i nie są wykorzystywane przez Spółkę w celu
identyfikacji Usługobiorcy. Stanowią one jedynie materiał do analizy statystycznej oraz
korygowania błędów systemowych.
11. Spółka wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe
przechowywane na urządzeniu końcowym Usługobiorcy (np. komputerze, tablecie,
smartfonie), a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach
statystycznych, marketingowych (remarketing) oraz zapewnienia prawidłowego działania
Serwisu internetowego.
12. Spółka informuje niniejszym Usługobiorcę, że istnieje możliwość takiej konfiguracji
przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na
urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Informacja jak to zrobić, znajduje się w plikach
pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca. Niestety w przypadku
zablokowania plików cookies, pochodzących z Serwisu internetowego nie możemy
zagwarantować jego poprawnego działania.
13. Spółka informuje, że po zakończeniu odwiedzin w Serwisie internetowym pliki
cookies, zapisane przez Spółkę, mogą być przez Usługobiorcę usunięte. Usługobiorca,
może to zrobić, korzystając z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach przeglądarki
internetowej. Informacja jak to zrobić, znajduje się plikach pomocy przeglądarki
internetowej, z której korzysta Usługobiorca.
14. Spółka informuje, że wykorzystuje cookies zewnętrzne:
•
•

Google Analytics (cookies) w celu umożliwienia przeanalizowania przez Serwis
internetowy źródeł ruchu, urządzeń wykorzystywanych do ruchu i sposobu,
w jaki odwiedzający korzystają z Serwisu,
Google AdWords (cookies) w celu umożliwienia przez Serwis internetowy
oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej
z wykorzystaniem sieci AdWords.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi osobowymi, o których mowa w § VII punkt 3
i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania
błędów systemowych. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na umieszczanie na swoim
urządzeniu plików cookies to może zablokować ich umieszczenie odpowiednio
konfigurując swoja przeglądarkę internetową.
15. Spółka informuje niniejszym Usługobiorcę, że stosuje następujące technologie
śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
•

kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Serwisu, zarządzania
reklamami Adwords i prowadzenia działań remarketingowych.

16. Spółka starannie weryfikuje zamieszczane w Serwisie internetowym linki do innych
stron internetowych, jednakże nie odpowiada za standard i politykę ochrony prywatności
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stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego
zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym.
17. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Spółce
udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Spółka dane takie udostępni.
Za wyjątkiem tych sytuacji, dane osobowe Usługobiorcy będą ujawnione wyłącznie
w zakresie, celu i podmiotom opisanym w § VII.

§ VIII
Zastrzeżenia
1. Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia lub zakończenia świadczenia
Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych. Zapis ten nie ma zastosowania do umów już
zawartych. Wszystkie transakcje zakupu Kodów Dostępowych, opłacone przez
Usługobiorcę przed czasowym zawieszeniem Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych
zostaną zrealizowane przez Spółkę.
2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Usługobiorcę adresu email, na który ma zostać dostarczony numer karty lub błędne wskazanie numeru karty
telegrosik, która ma zostać zasilona, jak również za wadliwe funkcjonowanie przeglądarki
internetowej oraz łączy telekomunikacyjnych, z których korzysta Usługobiorca. W
przypadku błędnego wskazania przez Usługobiorcę adresu e-mail lub numeru karty
telegrosik Użytkownik powyższy fakt powinien niezwłocznie zgłosić Spółce.
3. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie, którego nie można było
przewidzieć i przeciwdziałać mu przy zachowaniu zwykłej staranności, o charakterze
zewnętrznym w stosunku do Spółki i niezależne od niego, w szczególności takie jak:
strajki, walki wewnętrzne w kraju, trzęsienie ziemi, powodzie, epidemie i inne zdarzenia
elementarnych sił przyrody, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci
telekomunikacyjnych lub systemów innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu
operatorów sieci telekomunikacyjnych, w tym Internetu, których nie można
przezwyciężyć, a których ponadto nie można było przewidzieć i im przeciwdziałać i które
są zewnętrzne w stosunku do Spółki i jej działalności.
4. W przypadku wystąpienia siły wyższej, wykonanie Usługi Sprzedaży Kodów
Dostępowych może zostać zawieszone na czas równy okresowi trwania siły wyższej.
§ IX
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego Usługobiorcy za pośrednictwem
serwisu www.telegrosik.pl w sposób pozwalający na jego pozyskanie, odtwarzanie oraz
utrwalenie w drodze elektronicznej.
2. Korzystanie z Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
3. Umowa o świadczenie Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych jest zawierana na czas
określony wyłącznie na potrzeby wykonania danej Usługi oraz innych obowiązków
wynikających z Regulaminu związanych z Usługą.
4. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każdy Usługobiorca zostanie
poinformowany o zmianie Regulaminu nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed
wprowadzeniem zmienionego Regulaminu przez umieszczenie przez Spółkę na stronie
serwisu internetowego Sprzedaży Kodów Dostępowych (numerów PIN) Karty Telegrosik
wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Serwisu
Internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zmiana
Regulaminu nie wpływa na sposób wykonania Usługi będącej w trakcie realizacji.
5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów
pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę oraz
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za usuwanie i blokowanie poczty e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na
komputerze używanym przez Usługobiorcę.
6. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.
7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy
prawa.
8. Regulamin obowiązuje od 20.05.2018 roku.

Załącznik nr 1– ustawowy wzór odstąpienia od umowy
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat: Galena Sp. z o.o.; ul. Świętokrzyska 2 , 44-100 Gliwice, fax. 32 775 22 60,
adres email: sklep.reklamacje@telegrosik.pl
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) 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
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