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Prawo odstąpienia od umowy 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 
poz. 827), konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy  
w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować Aero 2 Sp.  
z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Aero 2) przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 
Warszawa, fax: (+48) 22 249 80 03, email – bok@aero2.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od 
umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą 
elektroniczną). 
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na 
naszej stronie internetowej, jednak nie jest to obowiązkowe.  

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, konsument powinien wysłać informację 
dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 
terminu do odstąpienia od umowy. 

 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy Aero 2 będzie zobowiązana do 
zwrotu wszystkich otrzymanych płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia,  
w którym Aero 2 została poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od 
umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, 
jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie konsument zgodził się na inne 
rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.  

Jeżeli konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do 
odstąpienia od umowy, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Aero 2 kwoty 
proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Aero 2 została 
poinformowana o odstąpieniu od umowy. 
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