
POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Prawo odstąpienia od umowy 
1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania ja-

kiejkolwiek przyczyny. 
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli 

Państwo w posiadanie ostatniego z Voucherów lub E-voucherów lub w którym osoba 
trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego z 
Voucherów lub E-voucherów (w przypadku zakupu jednego lub wielu Voucherów lub 
E-voucherów dostarczanych razem). 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas 
Bungee Kraków sp. z o.o., al. Pokoju 16, 31-564, Kraków, 

email: biuro@skokibungee.pl 
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej mowy w drodze jednoznacznego oświad-
czenia (na przykład pocztą elektroniczną pod wyżej wskazanym adresem). 

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to 
obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od 
umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej 
stronie internetowej www.skokibungee.pl . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, 
prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od 
umowy pocztą elektroniczną. 

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo in-
formację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy 
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy 
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzyma-

ne od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od 
dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa od-
stąpienia 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 żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  

7. Zakupiony przez Państwa Voucher lub E-voucher zostaje unieważniony po otrzymaniu 
informacji o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, w 
związku z czym nie jest konieczne odesłanie lub przekazanie nam unieważnionego Vo-
uchera lub E-vouchera i ponoszenie kosztów jego zwrotu. 

http://www.skokibungee.pl

