
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD 
UMOWY ORAZ WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

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 
zawarcia umowy.

AAby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo 
poinformować Cosibella sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 
177, 02-231 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS 0000832314, NIP: 5223180504, REGON: 385746050 o swojej 
decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego 
oświadczenia.

MogMogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, 
jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo wypełnić i przesłać 
formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne 
oświadczenie drogą elektroniczną na adres: zamowienia@cosibella.pl. 
Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu 
niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o  odstąpieniu od 
umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

AAby 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.

W 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. 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 
żadżadnych opłat w związku z tym zwrotem.



OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

numer zamówienia/ data zawarcia mowy

..............................
(wpisz numer zamówienia lub datę zawarcia umowy)

..............................................................................................................

.......................................................

.......................................................

IMIĘ, NAZWISKO I ADRES KONSUMENTA

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi 

KONSULTACJA KOSMETOLOGICZNA/KONTYNUACJA WSPÓŁPRACY(*).

.......................................................

* Niep* Niepotrzebne skreślić.                     DATA I PODPIS KONSUMENTA

Cosibella sp. z o.o.
Jutrzenki 177

02-231 Warszawa
zamowienia@cosibella.pl


