
 

 

Oświadczenie 
 o odstąpieniu od umowy 

Moje dane 

NIP  

Firma  

Adres  

 

Odstępuję od: 

1) Umowy o świadczenie usług: 
 

Nazwa usługi Numer umowy Numer usługi 

   

   

Wpisz usługi, od których chcesz odstąpić 

 

2) Umowy sprzedaży urządzeń: 
 

Nazwa 
urządzenia 

Numer umowy/zamówienia Numer seryjny/IMEI 

   

   

   

Uzupełnij urządzenia, które chcesz zwrócić 

 

Jeżeli skorzystali Państwo z płatności elektronicznej za urządzenie i/lub dostawę, zwrot tej płatności nastąpi w tej samej formie. W przypadku dokonania 
płatności w inny sposób, prosimy wybrać jedną z poniższych form zwrotu:  

 
       na rachunek bankowy o numerze: 

                          

Wpisz czytelnie każdą cyfrę w oddzielnej kratce 

 
   przekazem pocztowym na adres: 

ul.    
      -        

  

 
W razie braku danych, płatność zwrócimy przekazem pocztowym na adres główny.  

  

data podpis Klienta 

 

Jeżeli są Państwo osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą oraz zawarli Państwo umowę na odległość lub poza Salonem, możecie Państwo 
od niej odstąpić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Dla umowy o świadczenie usług termin ten liczy się od dnia jej zawarcia, zaś dla umowy sprzedaży 
urządzenia od dnia, w którym wydaliśmy urządzenie. Termin będzie dotrzymany, jeśli przed upływem 14 dni: 
▪ wyślą Państwo oświadczenie pocztą na adres: Magazyn Centralny Orange Polska S.A., Ołtarzew, ul. Południowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, 
▪ złożą nam Państwo taką dyspozycję podczas rozmowy telefonicznej. W tym celu zadzwońcie Państwo pod numer: *600 lub 510600600 (opłata za 

połączenie zgodna z cennikiem operatora), 
▪ wyślą Państwo oświadczenie e-mail na adres: kontakt@orange.com (przeznaczony do otrzymywania oświadczeń o odstąpieniu). 
Mogą Państwo skorzystać z tego wzoru oświadczenia, ale nie jest to obowiązkowe. Ważne, żeby podać nam dane, niezbędne do przeprowadzenia 
odstąpienia: numer zamówienia, numer usługi i/lub nazwę i numer seryjny urządzenia. 

Jeśli odstępują Państwo od umowy sprzedaży urządzenia, muszą Państwo zwrócić nam to urządzenie w ciągu 14 dni od zgłoszenia odstąpienia. Gdy 
otrzymamy zwrot urządzenia lub dowód jego odesłania, zwrócimy Państwu płatność za urządzenie. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie 
wartości urządzenia, które wynika z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
Urządzenie to nie powinno być uszkodzone ani niezdatne do użytku. 
Jeśli zwracają Państwo urządzenie, a nie było zgłoszone wcześniej odstąpienie np. telefonicznie, dołączcie Państwo do paczki wypełnione Oświadczenie 
o odstąpieniu i wyślijcie na adres (pokrywacie Państwo koszty przesyłki): 
Magazyn Centralny Orange Polska S.A. 
„Odstąpienie” 
Ołtarzew, ul. Południowa 2 
05-850 Ożarów Mazowiecki 

Jeżeli macie Państwo z nami zawartą zarówno umowę o świadczenie usług, jak i umowę sprzedaży urządzenia i odstępujecie Państwo wyłącznie od umowy 
o świadczenie usług, musicie Państwo zwrócić nam kwotę, która jest różnicą między ceną promocyjną urządzenia, a ceną niepromocyjną określoną w 
naszych cennikach. 

Jeśli na Państwa życzenie rozpoczęliśmy świadczenie usług przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy, wystawimy rachunek za usługi zrealizowane do 
czasu, w którym oświadczenie o odstąpieniu do nas dotarło. 

Odstąpienie od umowy o świadczenie naszych usług nie jest równoznaczne z anulowaniem procesu przeniesienia numeru u dotychczasowego dostawcy 
usług. Aby zrezygnować z przeniesienia numeru do Orange udajcie się Państwo do dotychczasowego dostawcy usług i wycofajcie wniosek o rozwiązanie 
umowy związanej z przeniesieniem numeru. 

mailto:kontakt@orange.com

