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Załącznik nr do umowy pośrednictwa z dnia ……………..  

zawartej między Alking Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku  

a 

……………………………………………………….....……. 

INFORMACJA O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD 

UMOWY 

Prawo odstąpienia od umowy:  

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.  

1) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po 14 dniach od jej zawarcia.  

2) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, są Państwo zobowiązani do poinformowania Alking 

Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Lawendowej 9/2 w (80-840) Gdańsku , tel. 690 977 265, 

adres e-mail: kontakt@alkingnieruchomosci.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w 

drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia, które należy przesłać pocztą na powyższy adres lub 

złożyć osobiście w siedzibie firmy.  

3) Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to 

obowiązkowe.  

4) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby wysłali Państwo informację 

dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia, przed upływem terminu do 

odstąpienia od umowy. 

 Skutki odstąpienia od umowy: 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa 

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

wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.  

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez 

Państwa użyte przy dokonywaniu pierwotnej transakcji. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zostanie 

przez Państwa wyrażona zgoda na inne rozwiązanie. W żadnym z tych przypadków nie ponoszą 

Państwo żadnych opłat związanych z zwrotem.  

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od 

umowy, zapłacą Państwo Alking Nieruchomości Sp. z o.o. kwotę proporcjonalną do zakresu 

świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali Państwo o odstąpieniu od niniejszej 

umowy.  
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Wzór formularz odstąpienia od umowy 

Alking Nieruchomości Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Lawendowej 9/2, 80-840 Gdańsk  

tel. kom.:                                  e-mail:  

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy pośrednictwa 

w obrocie nieruchomościami zawartej w dniu: ………………................................................................ 

Imię(-ona) i nazwisko(-a): ………………………………………………………………………………  

Adres: ……………………………………………………………………………………………………  

Podpis(-y): ……………………………………………………………………………………………….  

Data: ………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami przedstawionymi powyżej.  

Podpis …………………………. Data……………………………. 


