Regulamin Posadzimy.pl
Art. 1. Postanowienia ogólne
Portal internetowy Posadzimy.pl dostępny pod adresem elektronicznym posadzimy.pl,
prowadzony jest przez ZnajdźReklamę.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
Wrocławiu (50-148), przy ul. Wita Stwosza 16, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000438272, NIP: 8982201766,
REGON: 022001057. Jest ona właścicielem Portalu internetowego posadzimy.pl
Adres e-mail: kontakt@posadzimy.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 8: 00 – 16: 00
3. Definicje pojęć użytych w regulaminie:
1) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;
2) Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu
cywilnego osoba fizyczna dokonująca z Sprzedawcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz inne
osoby, które zgodnie z przepisami wyżej opisanej ustawy są zrównane w prawach
z Konsumentem;
3) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną
przez Usługodawcę lub z którą może być zawarta Umowa świadczenia usług;
4) Nadleśnictwo - Nadleśnictwo Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach, ul. Miła 2,
58-372 Boguszów-Gorce, NIP: 8860014684;
5) Portal internetowy – Portal internetowy dostępny pod adresem
elektronicznym https://posadzimy.pl;
6) Przedsiębiorca – zgodnie z art. 431 osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
7) Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do
przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec;
8) Usługodawca– ZnajdźReklamę.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą we Wrocławiu (50-148), przy ul. Wita Stwosza 16, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000438272, NIP: 8982201766, REGON: 022001057;
9) Umowa świadczenia usług – umowa świadczenia usług zawierana na odległość
pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w regulaminie;
10) Urządzenie mobilne – przenośne urządzenia elektroniczne, podłączone do sieci
Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi)
korzystające z systemu operacyjnego Android lub iOS (w szczególności smartfony
i tablety PC).
4. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem Portalu
internetowego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu
teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Pobranie regulaminu w pliku pdf
wymaga
posiadania
oprogramowania
obsługującego
pliki
pdf
(http://get.adobe.com.pl/pl/reader).
5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu internetowego następujące usługi:
1) umożliwia zapoznanie się z ofertą dostępną na stronie Portalu internetowego,
2) umożliwia składanie zamówień oraz zawieranie umów na odległość.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy
powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132) oraz inne właściwe przepisy.
Art. 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną 24 godziny na dobę przez 7 dni w
tygodniu. Warunkiem korzystania z usług Portalu internetowego jest:
1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego wyposażonego w
system operacyjny Microsoft Windows XP, 7,8,10, Vista, Linux, IOS, Android,
2) aktywne połączenie z siecią Internet,
3) aktywne konto poczty elektronicznej,
4) przeglądarka internetowa: Chrome, Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer,
5) włączona obsługa JavaScript,
6) włączona obsługa plików cookies,
7) minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024×768 pikseli lub wyższa.
2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej
niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, natomiast w przypadku
załączników dostarczanych wraz z pocztą, programu obsługującego pliki danego typu w
szczególności pdf, doc, docx, jpg.
3. Klient zobowiązany jest korzystać ze Portalu internetowego, zgodnie z jego
przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze
bezprawnym.
4. Klient zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z
zagrożeniem po stronie Klienta, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet. W tym
celu Klient powinien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie
zabezpieczeń w szczególności zainstalowany program antywirusowy stale aktualizowany a
także programy chroniące urządzenie użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem
osób trzecich.
5. Klient wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików cookies.
Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
Portalu internetowego dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Włączenie plików
cookies jest niezbędne do korzystania z usług Portalu internetowego. Klient ma możliwość
ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia, w takim
przypadku korzystanie ze Portalu internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które
wymagają działania plików cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i
sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z
której korzysta Klient.
Art. 3. Zamówienia
1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o usługach podane na stronach Portalu
internetowego, w szczególności ich opisy oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia
umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Składając zamówienie za pośrednictwem Portalu internetowego, należy wybrać produkt i
potwierdzić wybór klikając na przycisk „Posadź drzewa”. Następnie Klient wskazuje czy zleca
wykonanie Usługi jako Konsument (formularz "Osoba prywatna") bądź jako
przedsiębiorca (formularz "Firma"). Jeżeli Klient zleca wykonanie Usługi jako Konsument
w dalszym kroku wskazuje jakiej ilości drzew dotyczy zlecenie. W odpowiedzi Usługodawca
niezwłocznie przedstawia Klientowi ofertę zawarcia umowy. Jeżeli Klient zleca wykonanie
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Usługi jako przedsiębiorca Usługodawca niezwłocznie przedstawia Klientowi ofertę
zawarcia umowy.
Art. 4. Ceny usług
Ceny usług wskazanych na Portalu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami
brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
Art. 5. Sposoby i terminy płatności za usługi
1. Wpłaty za zakupione usługi są dokonywane wyłącznie bezgotówkowo, w tym za
pośrednictwem systemów płatności elektronicznych PayU).
2. Usługodawca nie uzyskuje od pośredników płatności elektronicznych danych dotyczących
numerów kart płatniczych.
3. Klient zobowiązany jest do pełnej zapłaty za Usługę z góry. Usługodawca jest uprawniony
jest do powstrzymania się ze świadczeniem Usług do czasu należytego opłacenia
wszystkich należności zamówionej Usługi.
4. Klient będący Przedsiębiorcą wyraża zgodę na przesyłanie, udostępnianie faktur oraz ich
korekt i duplikatów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w formie elektronicznej,
na podany przez niego adres e-mail.
Art. 6. Usługi
1. Realizacja Usług na podstawie niniejszego regulaminu ma na celu wspieranie Klienta w jego
działaniach proekologicznych, w tym z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
2. Usługodawca realizuje usługi w postaci:
1) dostarczenia Klientowi potwierdzenie zlecenia usługi w formacie pdf. na adres email Klienta w ciągu dwóch dni roboczych od dnia uiszczenia wynagrodzenia
Usługodawcy,
2) pośrednictwa pomiędzy Klientem a Nadleśnictwem celem zasadzenia drzewa lub
drzew w miejscu wskazanym przez Nadleśnictwo,
3) jeżeli Usługa opisana w pkt 2 opiewa na dziesięć lub więcej drzew, utrzymanie
podstrony na Portalu internetowym, na której prezentowane są dane w postaci
historii sadzenia oraz informacji i przyczynie zlecenia usługi przez Klienta w ciągu
dwóch dni roboczych od dnia uiszczenia wynagrodzenia Usługodawcy.
3. Realizacja usług dla Klienta jest odpłatna. Szczegółowe warunki wykonania umowy, w tym
wysokość wynagrodzenia Usługodawcy za usługi określana jest każdorazowo w ofercie
zawarcia umowy z Klientem. Warunki i sposoby płatności określone zostały w art. 5
Regulaminu.
4. Z uwagi na warunki klimatyczne panujące w miejscu świadczenia realizacja usługi opisanej
w pkt 2 ust. 1 niniejszego artykułu w postaci zasadzenia drzewa lub drzew następuje w
terminie określonym przez Nadleśnictwo przy czym najczęściej jest to początek
klimatycznej wiosny bądź klimatycznej jesieni.
5. Jeżeli Usługodawca wykonuje na rzecz Klienta będącego przedsiębiorcą usługę opisaną w
ust. 2 pkt 3 niniejszego artykułu, Klient wyraża nieodpłatną zgodę na wykorzystanie przez
Usługodawcę w postaci dostarczonych przez Klienta Usługodawcy
1) firmy Klienta
2) logotypu Klienta;
3) odnośnika (linku) do strony internetowej Klienta,
na potrzeby autoreklamy, jak również promocji i reklamy współpracy - poprzez ich
opublikowanie na podstronie, o której mowa w opisanym wyżej przepisie. Następcze
cofnięcie zgody nie będzie stanowić podstawy do obciążenia jakimkolwiek
wynagrodzeniem za okres przed złożeniem oświadczenia o wycofaniu zgody, jak również

3

nie będzie stanowić podstawy do żądania usunięcia logotypu (znaku towarowego) oraz
firmy z materiałów już wydanych (udostępnionych) osobom trzecim.
Art. 7. Procedura rozpatrywania reklamacji
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Konsumenta określony jest
ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
1. pisemnie na adres Usługodawcy: Znajdźreklamę.pl sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 16,
50-148 Wrocław.
2. w formie elektronicznej na adres: kontakt@posadzimy.pl
3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient podaje następujące informacje: imię, nazwisko, adres
korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące
reklamowanej usługi, opis dostrzeżonej wady usługi, żądanie z tytułu przysługujących praw
wynikających z Kodeksu cywilnego, preferowany sposób poinformowania o sposobie
rozpatrzenia reklamacji.
4. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie trzydziestu dni od dnia jej
otrzymania. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia
wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być
obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie trzydziestu dni,
uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
Art. 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz
na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu
Ochrony
Konkurencji
i
Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumencki
ch.php
2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się
rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:
3. zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie
sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą,
4. złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim,
działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
5. skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników
konsumentów,
6. skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takie jak
Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są
pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 lub drogą
elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl
7. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online
dispute
resolution)
dostępnej
pod
adresem
elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska
platforma
ODR
stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający
pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z
zawartej internetowej umowy świadczenia usług i / lub zawartej internetowej umowy o
świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty elektronicznej do kontaktu
z Klientami to: kontakt@posadzimy.pl
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8. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający
informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów
konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą
elektroniczną: kontakt.adr@uokik.gov.pl
Art. 9. Prawo odstąpienia od umowy
1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przedmiocie Usług, o których
mowa w Regulaminie (dalej: Prawo Odstąpienia).
2. Prawo Odstąpienia może być zrealizowane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia
umowy. W tym czasie usługi nie będą wykonywane, chyba że Klient wyraził żądanie, o
którym mowa w art. 6 ust. 3 niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu do
odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed
upływem powyższego terminu.
3. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu w dowolny sposób, np. może przesłać
oświadczenie o odstąpieniu na dane kontaktowe wskazane w § 1 Regulaminu lub użyć
formularza kontaktowego w Aplikacji. Użytkownik może złożyć oświadczenie o
odstąpieniu od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy
(Załącznik nr 2 do Regulaminu) lub w jakiejkolwiek innej formie. Po wysłaniu przez Klienta
oświadczenia o odstąpieniu od umowy w inny sposób niż w formie pisemnej tj. za
pośrednictwem poczty na adres siedziby Usługodawcy, Usługodawca niezwłocznie prześle
Użytkownikowi na adres e-mail wskazany podczas rejestracji, potwierdzenie otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Odstąpienie od umowy nie wymaga podawania przyczyn odstąpienia.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, jeżeli Klient odstąpi od umowy, Klient otrzyma od
Usługodawcy zwrot dokonanych przez Klienta na poczet umowy, od której odstąpiono,
płatności – niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 (czternaście)
dni roboczych od dnia, w którym Usługodawca otrzymał oświadczenie Klienta o
odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Użytkownika użyte w celu zapłaty za Usługi, chyba że Klient zgodził się wyraźnie na inny
sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego ani dla Usługodawcy z żadnymi kosztami.
Art. 10. Odpowiedzialność
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym
korzystaniem z Portalu internetowego, w szczególności niezgodnym z niniejszym
Regulaminem.
2. Usługodawca dokłada starań, by Portal internetowy spełniał oczekiwania Klientów, lecz
nie gwarantuje, że jest on wolna od wad lub usterek. O ile nie stoją temu na przeszkodzie
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa (a w szczególności te dotyczące
Konsumentów), Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji, rękojmi
lub inną mogącą wyniknąć z nieprawidłowego działania Portalu internetowego.
3. W granicach dopuszczalnych prawem, Usługodawca nie odpowiada za:
1) działania i zaniechania operatorów telekomunikacyjnych, pocztowych, banków,
operatorów usług płatniczych i innych instytucji lub urządzeń niezależnych od
Usługodawcy;
2) przerwy w dostępie do Portalu internetowego spowodowane awariami łączy
telekomunikacyjnych lub innymi niezależnymi od niego przyczynami;
3) brak dostępu do Portalu internetowego spowodowany nieprawidłową konfiguracją
komputera lub Urządzenia Mobilnego Klienta;
4) niezadowalającą Klienta jakość, wydajność, dokładność Portalu internetowego;
5) następstwa siły wyższej;
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4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

6) następstwa działań osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi
odpowiedzialności;
7) następstwa przerw technicznych;
8) za działania bądź zaniechania pośredników systemów płatności elektronicznych, z
których Użytkownik korzysta w celu dokonania płatności na rzecz Usługodawcy.
Wobec Przedsiębiorców Usługodawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania z usług jedynie w zakresie szkody rzeczywistej
przy czym odpowiedzialność za utracone korzyści jest wyłączona. Ponadto,
odpowiedzialność Usługodawcy wobec Przedsiębiorców ograniczona jest do wysokości
ceny Usługi w związku z którą nastąpiła szkoda. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec
Przedsiębiorców jest wyłączona. Ograniczenia te nie dotyczą szkód wyrządzonych z winy
umyślnej.
Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie
udostępniania Portalu internetowego jak i jego poszczególnych funkcjonalności.
Usługodawca dołoży jednak wszelkich starań, aby przerwy techniczne miały miejsce w
godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 24 (dwadzieścia
cztery) godziny w każdym tygodniu udostępniania Portalu internetowego.
W razie nienależytej jakości połączenia Urządzenia Mobilnego lub urządzenia, którego
Użytkownik używa przy korzystaniu z Internetu, wad urządzeń telekomunikacyjnych,
systemów zasilania, Urządzenia Mobilnego lub działań osób trzecich, Świadczenie Usługi
Elektronicznej może zostać przerwane w trakcie korzystania przez Użytkownika z danej
Usługi, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji dostępnych w Portalu
internetowym.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
1)
zmiany warunków, trybu oraz sposobu udzielania dostępu do Portalu
internetowego lub świadczenia Usług Elektronicznych, zarówno w całości lub w
części;
2)
zlikwidowania Portalu internetowego, a tym samym Usług Elektronicznych w
całości lub w części.
Zajście okoliczności wskazanych w ust. 8 powyżej, nie wpływa na treść i wykonanie
zamówionej Usługi.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowość wykonania lub
niewykonanie Usługi, jeśli jest ona spowodowana następującymi okolicznościami:
1)
trudne warunki atmosferyczne;
2)
pożary, powodzie inne klęski żywiołowe lub awarie;
3)
zastosowanie się do żądań Policji lub innych organów państwowych;
4)
inne okoliczności mające charakter siły wyższej.
W przypadku, o którym mowa w ust. 10 powyżej, Usługodawca poinformuje Klienta o
zaistniałym zdarzeniu niezwłocznie po tym jak powziął wiedzę na jego temat.

Art. 11. Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Portalu internetowego zawierane są w języku polskim
zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych
powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany
form płatności, zmiany sposób dostawy, zmiany danych Usługodawcy wskazanych w
regulaminie. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane
zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
Usługodawca opublikuje jednolity tekst regulaminu na stronie Portalu internetowego ze
wskazaniem daty obowiązywania. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje
6

3.

4.
5.
6.

Klientów, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na
prowadzeniu Konta za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji
zmienionego regulaminu Klienci mogą w terminie czternastu dni od dnia otrzymania
wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym.
Klient i Usługodawca mogą uzgodnić warunki współpracy w sposób odmienny aniżeli
określony w niniejszym regulaminie. W przypadku sprzeczności pomiędzy regulaminem a
indywidulanie uzgodnionymi warunkami współpracy zastosowanie znajdują indywidulanie
uzgodnione warunki współpracy.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem zostaną poddane sądom
właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania
cywilnego.
Do umów zawieranych pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem nie
stosuje się art. 9 niniejszego Regulaminu.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20 stycznia 2020 r.

Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)
– Adresat: Znajdźreklamę.pl sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław., adres email: kontakt@posadzimy.pl
Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy na świadczenie następującej usługi:
………………………………………………………..
Data zawarcia umowy: ……………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………
Adres konsumenta: ………………………………………
Podpis
konsumenta
(tylko
jeżeli
formularz
papierowej)……………………………………..

jest

przesyłany

w

wersji

Data …………………………………
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