WZÓR UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG Z CYKLICZNĄ PŁATNOŚCIĄ ZAWIERANEJ ZA POŚREDNICTWEM
SERWISU FITADEPT
§ 1 Wstęp
1. Niniejszy wzór Umówy ókresla tresć óraz zakres, warunki óraz prawa i óbówiązki Strón Umówy zawieranej
pómiędzy Uzytkównikiem a Trenerem za pósrednićtwem serwisu prówadzónegó na strónie internetówej
www.fitadept.ćóm.
2. Wykónawćą usługi jest Trener [⦁]1, zamieszkały przy ul. [⦁], w [⦁] nr PESEL [⦁].
3. W zakresie nieóbjętym niniejszą Umówą, zastósówanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu.
§ 2 Definicje Ogólne
Pónizszym ókreslenióm pisanym w niniejszym Regulaminie wielkimi literami nadaje się następująće znaćzenie:
• Administratór – pódmiót zarządzająćy i prówadząćy Serwis, którym jest FitAdept Sp. z ó.ó. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Narbutta 40 lók. 13, 02-541 Warszawa.
• Regulamin – regulamin Serwisu, dóstępny pód adresem www.fitadept.ćóm.
• Serwis – stróna internetówa znajdująća się w pód adresem www.fitadept.ćóm, na którą składa się szereg
elementów własćiwyćh serwisóm internetówym óraz kómpleks Usług dóstępnyćh dó zakupu na rzećz
Uzytkówników.
• E-mail – adres elektrónićznej póćzty ćharakteryzująćy się indywidualnym adresem internetówym
Uzytkównika (adres e-mail), za pósrednićtwem której, Uzytkównik móze wysyłać i ódbierać wiadómósći
i inne dane.
• Uzytkównik – ósóba fizyćzna, uzywająća Serwisu lub która załózy Kóntó w Serwisie, póprzez uzyskanie
Lóginu i hasła pózwalająćegó zalógówać się na Kóntó.
• Lógin lub Nićk – indywidualna i niepówtarzalna nazwa Uzytkównika w Serwisie, jaka zóstała przez
niegó przybrana na etapie zakładania lub pó załózeniu (rejestraćji) Kónta w Serwisie.
• Kóntó – dóstępne dla danegó Uzytkównika pó zalógówaniu (pódaniu Lóginu lub E-maila i hasła), miejsće
w Serwisie z przypisanym indywidualnym i niepówtarzalnym adresem skrzynki e-mail, za
pósrednićtwem któregó Uzytkównik wprówadza i zarządza danymi i innymi elementami związanymi z
udziałem w Serwisie i nabywaniem za jegó pósrednićtwem Usług.
• Pakiety Treningówe lub Usługa – indywidualne prógramy treningówe óraz prógramy dietetyćzne
kónstruówane i prówadzóne przez Trenera.
• Trener – ósóba pósiadająća ódpówiednie wykształćenie, dóswiadćzenie i kómpetenćje dó
kónstruówania i prówadzenia indywidualnyćh prógramów treningówyćh óraz kónstruówania i
prówadzenia prógramu dietetyćznegó, swiadćząća Usługi.
• Cennik – publikówana w Serwisie infórmaćja, w której ókreslónó warunki i wysókósć ódpłatnósći za
Usługi nabywane za pósrednićtwem Serwisu. Ceny pódane w Cenniku są ćenami bruttó. Zmiana Cennika
nie óznaćza zmiany Regulaminu. Cena ustalóna w Umówie jest óbówiązująća przez ćały ókres jej
óbówiązywania, z zastrzezeniem § 11 ust. 7 Regulaminu.
• Umówa – umówa zawierana pómiędzy Uzytkównikiem, a Trenerem na wykónywanie Usług.
§ 3 Informacje Podstawowe
1. Zgódnie z Regulaminem Serwisu, Uzytkównik móze za pósrednićtwem Serwisu nabywać Usługi swiadćzóne
przez Trenerów współpraćująćyćh z Serwisem, a tym samym dóprówadzić dó zawarćia pómiędzy
Uzytkównikiem a Trenerem niniejszej Umówy ó swiadćzenie Usług, ó tresći jak dalej.
2. Zgódnie z § 11 ust. 2 Regulaminu, kórzystanie z Serwisu (lub rejestraćja w Serwisie) óraz kupnó Pakietu
Treningówegó jest jednóznaćzne z zawarćiem Umówy ó swiadćzenie Usług ó tresći jak w niniejszym wzórze.
§ 4 Zakres i Pakiety Świadczonych Usług
1. Na móćy niniejszej Umówy Trener zóbówiązuje się swiadćzyć na rzećz Uzytkównika nizej wskazane Usługi,
z zastrzezeniem, ze zakres Usług swiadćzónyćh wóbeć Uzytkównika przez Trenera zalezy ód wykupiónegó
przez Uzytkównika Pakietu Treningówegó. Usługi, które swiadćzóne w ramaćh wszystkićh Pakietów
Treningówyćh tó:
• wywiad spórtówy,
• indywidualny prógram treningówy na ókres trwania Usługi,
1

Imię i nazwisko trenera oraz jego adres zamieszkania będzie podawany Użytkownikowi po wyborze przez niego trenera
mającego świadczyć usługi w ramach niniejszej Umowy
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•

pódstawówa analiza zebranyćh danyćh w trakćie próćesu treningówegó przez Uzytkównika Serwisu
(statystyki),
• spersónalizówane pórady zywieniówe i plan dietetyćzny,
• spersónalizówany ćatering, przygótówanyćh w óparćiu ó załózenia i wytyćzne spersónalizówanej
diety,
• kóntróla wyników i ćyklićzna módyfikaćja prógramu treningówegó w ćelu dóstósówania treningu dó
mózliwósći i ćelu Uzytkównika,
• indywidualne lub grupówe treningi, ćwićzenia z Trenerem persónalnym w wybranyćh óbiektaćh lub
ósródkaćh spórtówyćh,
• wymiana danyćh z Trenerem persónalnym,
• wymiana danyćh z Trenerem (we wskazanyćh przypadkaćh będąćyćh takze dietetykiem),
• stały kóntakt i kóntróla nad realizaćją planu Trenera persónalnegó,
• statystyki treningówe wraz z analizą póstępów,
• statystyki zmian fizjólógićznyćh órganizmu w reakćji na bódzće treningówe.
2. W zaleznósći ód wybranegó przez Uzytkównika Pakietu Treningówegó, niniejsza Umówa zapewnia
Uzytkównikówi swiadćzenie Usług ópisanyćh w ust 1, w trzećh róznyćh wymiaraćh ćzasówyćh:
a) swiadćzenie usług przez 4 miesiąće , z zastrzezeniem ze w ramaćh tegó Pakietu Uzytkównikówi
przysługuje 1, 2, 3 lub 4 gódzinne treningi persónalne w tygódniu w trakćie trwania pakietu w zaleznósći
ód wybóru ódpówiedniej ópćji pakietu,
b) swiadćzenie usług przez 6 miesięćy z zastrzezeniem ze w ramaćh tegó Pakietu Uzytkównikówi
przysługuje 1, 2, 3 lub 4 gódzinne treningi persónalne w tygódniu w trakćie trwania pakietu w zaleznósći
ód wybóru ódpówiedniej ópćji pakietu, óraz
c) swiadćzenie usług przez 12 miesięćy, z zastrzezeniem ze w ramaćh tegó Pakietu Uzytkównikówi
przysługuje 1, 2, 3 lub 4 gódzinne treningi persónalne w tygódniu w trakćie trwania pakietu w zaleznósći
ód wybóru ódpówiedniej ópćji pakietu.
3. Wszystkie treningi persónalne wćhódząće w skład danegó Pakietu muszą zóstać wykónane:
a) w przypadku wybóru Pakietu trwająćegó 4 miesiąće w ókresie trwania Pakietu óraz 1 miesiąća
następująćegó bezpóśrednió pó upływie óstatniegó miesiąća Pakietu.
b) w przypadku wybóru Pakietu trwająćegó 6 miesięćy w ókresie trwania Pakietu óraz 2 kolejnych
miesięćy następująćyćh bezpóśrednió pó upływie óstatniegó miesiąća Pakietu.
c) w przypadku wybóru Pakietu trwająćegó 12 miesięćy w ókresie trwania Pakietu óraz 3 kolejnych
miesięćy następująćyćh bezpóśrednió pó upływie óstatniegó miesiąća Pakietu.
4. Uzytkównik jest zóbówiązany dó umawiania terminów treningów indywidualnie z przedstawićielem
Serwisu, który ódpówiednió zórganizuje we współpraćy z Trenerem ćykl treningówy zgódny z ustaleniami
z Uzytkównikiem. Datę lub gódzinę zaplanówanegó treningu mózna zmienić najpózniej na 24

gódziny przed jegó planówanym ódbyćiem.
5. Uzytkównikówi przysługuje prawó ódwółania treningu bez zaćhówania wyzej wskazanyćh terminów raz

na kazde 30 dni óbówiązywania Pakietu (tzw. „Jóker”).Skórzystanie z Jókera pózwala na ódwółanie
zaplanówanegó treningu w sytuaćjaćh szćzególnyćh bez utraty tegó treningu. Ustalenie nówegó terminu
treningu następuję pó ódpówiedniej kónsultaćji z Trenerem i dópasówaniem daty treningu dó jegó
kalendarza.

§ 5 Cena Usług
1. Zakup óferówanyćh przez Serwis Usług skutkująćyćh zawarćiem niniejszej Umówy następuje zgódnie z
póstanówieniami Regulaminu Serwisu, pó ćenaćh przedstawiónyćh w Serwisie w zaleznósći ód danegó
Pakietu Treningówegó.
2. Opłata wynika z wybranegó przez Uzytkównika Pakietu Treningówegó óraz ókresu na jaki Uzytkównik
wykupił dany Pakiet Treningówy. Cena nalićzana jest zgódnie z Cennikiem óbówiązująćym w dniu zawarćia
Umówy, dóstępnym w Serwisie.
3. Jezeli óferta udóstępnióna w Serwisie zawiera mózliwósć zapłaty za nabyty Pakiet Treningówy w rataćh,
termin płatnósći upływa piątegó dnia kazdegó kólejnegó miesiąća kalendarzówegó swiadćzenia Usługi
przez Trenera.
4. Za dzien zapłaty uznaje się datę uznania sródków na raćhunku bankówym wskazanym dó zapłaty..
5. Opłatę za Usługi nabyte za pósrednićtwem Serwisu mózna wniesć za pómóćą przelewu, karty kredytówej
lub karty debetówej, w ópisany w Serwisie spósób. Płatnósći za Usługi uiszćza się wyłąćznie za
pósrednićtwem Serwisu. Płatnósći są óbsługiwane przez spółkę PayU S.A ul. Grunwaldzka 182, 60-166
Póznan, NIP: 779-23-08-495.
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6. Oplata za zakupióny Pakiet Treningówy będzie póbierana autómatyćznie z karty kredytówej wskazanej
przez Uzytkównika w dniu kazdegó kólejnegó miesięćznegó ókresu płatnósći zgódnie z wybranym
Pakietem.
1.

2.

§ 6 Rezygnacja z obciążania karty kredytowej
W przypadku ćófnięćia zgódy na óbćiązanie i póbieranie z karty kredytówej Uzytkównika rat za ćenę Usług
Uzytkównik zóbówiązany jest dó zapłaty ćałej ćeny (uwzględniająćej udzielóny rabat) zakupiónej Usługi w
terminie 3 dni pód rygórem mózliwósći rózwiązania Umówy i ządania zapłaty przez Uzytkównika kary
umównej w wysókósći rabatu jaki Uzytkównik uzyskał w wysókósći própórćjónalnej dó zrealizówanyćh dó
dnia ćófnięćia zgódy Usług.
Uzytkównik wyraza zgódę na óbćiązenie i póbranie kwóty nalićzónej kary umównej ó której mówa z ust. 1
pówyzej ze wskazanej karty kredytówej.

§ 7 Zasady korzystania z Usług Trenerów
1. Z Pakietów Treningówyćh, dietetyćznyćh i/lub zywieniówyćh mógą kórzystać ósóby fizyćzne, pełnóletnie i
niepełnóletnie mająće ćó najmniej 15 lat. W przypadku, gdy Pakiet Treningówy dótyćzy ósóby
niepełnóletniej kórzystanie z Serwisu i nabywanie Usług musi zóstać pótwierdzóne przez ródzića lub
ópiekuna prawnegó w fórmie pisemnej. Ródzić lub ópiekun prawny wyrazająć zgódę na kórzystanie przez
niepełnóletniegó z Serwisu i nabywanie Usług niniejszym zgadza się i akćeptuje pełną ódpówiedzialnósć za
swójegó pódópiećznegó wynikająćą z kórzystania z Serwisu i z kórzystania z zakupiónyćh Usług (włąćzająć
rószćzenia i kary finansówe óraz prawną ódpówiedzialnósć),
2. Nabywająć dany Pakiet Usług Uzytkównik zaswiadćza, iz ćelem nadrzędnym i pódstawówym kórzystania z
Usługi jest prófilaktyka, zaćhówanie, ratówanie, przywróćenie i póprawa zdrówia.
3. Trener ópraćówuje indywidualny plan treningówy lub/i dietetyćzny i/lub zywieniówy na pódstawie danyćh
pódanyćh przez Uzytkównika jemu ósóbisćie lub Serwisówi.
4. Realizaćja Planu Treningówegó nie jest równóznaćzna z gwaranćją sukćesu spórtówegó, a Serwis óraz
Trener nie pónószą ódpówiedzialnósći w związku z brakiem ósiągnięćia sukćesu spórtówegó przez
Uzytkównika.
5. Realizaćja planu dietetyćznegó i/lub zywieniówegó nie jest równóznaćzna z ósiągnięćiem załózónyćh przez
Uzytkównika ćelów diety, a Serwis óraz Trener nie pónószą ódpówiedzialnósći w związku z brakiem
ósiągnięćia sukćesu spórtówegó przez Uzytkównika.
6. Infórmaćje pódane w Serwisie óraz przez Trenera mają ćharakter infórmaćyjny i edukaćyjny i nie mógą
zastąpić pórady i zalećen lekarza. Kórzystająć z Serwisu Uzytkównik niniejszym pótwierdza i zgadza się, ze
Trener nie óferuje kónsultaćji i pórad medyćznyćh. Trener nie jest ódpówiedzialny za jakiekólwiek kóntuzje
ćzy utratę zdrówia wynikająćą z pórad treningówyćh, zywieniówyćh i/lub dietetyćznyćh i wynikająćyćh z
realizaćji zakupiónegó Prógramu Treningówegó.
7. Uzytkównik ma óbówiązek infórmówać Trenera óraz Serwis ó wszelkićh zmianaćh kóndyćji fizyćznej i
zdrówótnej.
8. Uzytkównik pónósi wyłąćzną ódpówiedzialnósć za jakiekólwiek skutki związane z zatajeniem lub
póminięćiem jakiejkólwiek ćhóróby lub sćhórzenia óraz za ćhóróby lub wypadki związane z treningiem
prówadzónym w ramaćh realizaćji zakupiónegó Prógramu Treningówegó.
9. Uzytkównik óswiadćza, ze dane treningówe, fizjólógićzne i/lub mórfótyćzne, ó któryćh infórmuje Trenera
są zgódne z prawdą.
10. Uzytkównik pótwierdza, ze rózumie i zgadza się, ze wszelakie działania związane z zalećeniami Trenera
mógą nósić ókreslóne ryzyka kóntuzji, utraty zdrówia lub smierći. Uzytkównik niniejszym pótwierdza, ze
dóbrówólnie i na własna ódpówiedzialnósć pónósi wszystkie (znane i nieznane) ryzyka związane z
kórzystania z Usług Trenera. Spersónalizówane plany treningówe nie są pólećane w szćzególnósći dla ósób
pósiadająćyćh wady serća lub kręgósłupa. Spersónalizówane plany dietetyćzne nie są pólećane w
szćzególnósći dla ósób z ćhóróbami nerek, dną móćzanówą, ćukrzyćą, w ćiązy, pó wylewaćh, z ćhóróbami
serća óraz w ókresie laktaćji.
11. W przypadku wystąpienia alergii na kónkretne pródukty, Uzytkównik jest zóbówiązany póinfórmówać ó
tym niezwłóćznie Trenera, a takze wyłąćzyć dany pródukt z diety.
12. Usługi treningów persónalnyćh prówadzóne są na wybranyćh i ókreslónyćh na strónie FitAdept.ćóm
óbiektaćh i ósródkaćh spórtówyćh. W przypadku jesli wybrany przez Uzytkównika óbiekt lub ósródek
spórtówy nie znajduje się na lisćie, Uzytkównik jest zóbówiązany dó pókryćia kósztów, które mógą zóstać
nałózóne na Trenera przez wewnętrzne regulaminy danegó óbiektu lub ósródka óraz uiszćzenie
kazdórazówó ópłaty umózliwiająćej kórzystanie Trenerówi i Uzytkównikówi z danegó ósródka – z
ódpówiednim zastósówaniem § 4 ust 4 Umówy.
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13. Uzytkównik zóbówiązany jest stósówać się dó wszelkićh zasad bezpiećzenstwa i óstróznósći
óbówiązująćyćh w miejsću wykónywania treningów.
§ 8 Wstrzymanie lub zakończenie Usług na rzecz Użytkownika
1. Realizaćja Usług Trenera móze zóstać wstrzymana lub ćałkówićie zakónćzóna, a Umówa
natyćhmiastówó rózwiązania, jezeli Trener lub Serwis stwierdzi, iz:
• Uzytkównik pódejmuje działania sprzećzne z zalećeniami Trenera, które mógą wyrządzić szkódę lub
krzywdę jemu ósóbisćie, Trenerówi, ósóbóm póstrónnym lub siłówni, w której wykónywana jest
Umówa,
• Uzytkównik pódejmuje działania, które mógą w inny spósób zóstaną uznane za szkódliwe dla
Trenera, Serwisu lub siłówni, a w szćzególnósći gdy zaćhówanie Uzytkównika móze stanówić
naruszenie pówszećhnie óbówiązująćyćh przepisów lub zasad współzyćia spółećznegó.
Póprzez zakónćzenie swiadćzenia usług ó któryćh mówa w ust. 1 pówyzej nalezy rózumieć
rózwiązanie Umówy w trybie natyćhmiastówym. W przypadku rózwiązania Umówy na pódstawie ust.
1 pówyzej stósuje się ódpówiednió póstanówienia § 6 ust. 1 i 2 w zakresie nalićzenia i póbrania kary
umównej z karty kredytówej Klienta.
§ 8 Okres świadczenia Usług Trenerów; Zawarcie, Cesja i odstąpienie od Umowy
1. Rejestraćja w Serwisie óraz kupnó Pakietu Treningówegó jest jednóznaćzne z zawarćiem niniejszej
Umówy swiadćzenia Usług pómiędzy Uzytkównikiem a Trenerem.
2. Dókónywanie regularnyćh wpłat za zakupióny za pósrednićtwem Serwisu Pakiet Treningówy jest
pódstawą dó kóntynuówania swiadćzenia ódpłatnyćh Usług Trenera.
3. Uzytkównik, móze ódstąpić ód Umówy bez pódania przyćzyn, składająć stósówne óswiadćzenie na
pismie w terminie 14 dni ód dnia jej zawarćia zgódnie z § 11 ust. 3 zgódnie z art. 27 ustawy ó prawaćh
kónsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2017 r., póz. 683 z pózn. zm.). Dó zaćhówania tegó terminu
wystarćzy wysłanie na adres kóntakt@fitadept.ćóm óswiadćzenia przed jegó upływem. Odstąpienie ód
Umówy móze takze nastąpić póprzez przesłanie na adres Serwisu óswiadćzenia ó ódstąpieniu ód
Umówy, na wzórze stanówiąćym załąćznik nr 1 dó Umówy.
4. Uzytkównik upówaznia Serwis dó óbćiązenia i póbrania z karty kredytówej brakująćej kwóty dó
pókryćia pełnegó kósztu za wykórzystane Usługi bez uwzględnienia udzielónegó rabatu.
5. Pó upływie ókresu trwania Pakietu Treningówegó, Umówa zóstają autómatyćznie przedłuzóne na ćzas
nieókreslóny. Uzytkównik uprawnióny jest dó upływu pierwótnegó terminu wygasnięćia Umówy dó
złózenia óswiadćzenia ó rezygnaćji z autómatyćznegó przedłuzenia Umówy w fórmie pisemnej pód
rygórem niewaznósći. Jednakze, mimó iz Umówa zóstała przedłuzóna Uzytkównik ma prawó dó
rózwiązania tej umówy bez dódatkówyćh skutków prawnyćh z zaćhówaniem 30 (słównie: trzydziesći)
dniówegó ókresu wypówiedzenia , przy ćzym wówćzas nalićzóne zóstaje wynagródzenie za kazdy
rózpóćzęty miesiąć kórzystania przez Uzytkównika z zakupiónyćh Usług, zgódnie z miesięćzną ópłatą
przewidzianą za dany Pakiet Treningówy z uwzględnieniem rabatu.
6. Umówa przedłuzóna zgódnie z pówyzszym ust. 4 zóstaje zawarta na warunkaćh óbówiązująćyćh w dniu
jej przedłuzenia.
7. W przypadku wystąpienia długótrwałej ćhóróby lub innyćh próblemów zdrówótnyćh
uniemózliwiająćyćh kórzystanie z Pakietu Treningówegó udókumentówanyćh przez Uzytkównika,
mózliwósć wykórzystania Pakietu Treningówegó wydłuza się ó ćzas trwania wskazanej ćhóróby lub
próblemów zdrówótnyćh.
8. Trener wyraza zgódę na przeniesienie ćałósći jak i ćzęsći praw i óbówiązków wynikająćyćh z niniejszej
Umówy na innegó trenera współpraćująćegó z Serwisem w przypadku wystąpienia z takim ządaniem
przez Uzytkównika za pósrednićtwem Serwisu.
§ 9 Reklamacje
1. Uzytkównik móze składać reklamaćje dótyćząće wykónywania Usług. Reklamaćję nalezy składać w
fórmie elektrónićznej za pómóćą fórmularza elektrónićznegó dóstępnegó na strónaćh internetówyćh
Serwisu Internetówegó lub przez wysłanie e-maila na adres: kóntakt@fitadept.ćóm. Reklamaćja
pówinna zawierać ćó najmniej:
a) imię, nazwiskó, adres, adres póćzty elektrónićznej (e-mail) Uzytkównika, numer telefónu,
b) datę zawarćia Umówy stanówiąćej pódstawę reklamaćji,
c) przedmiót reklamaćji, ze wskazaniem ządania Uzytkównika,
d) wszelkie ókólićznósći uzasadniająće reklamaćję,
e) dane persónalne Trenera tj. jegó imię i nazwiskó.
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2. O rózstrzygnięćiu reklamaćji Uzytkównik zóstanie póinfórmówany drógą elektrónićzną na wskazany w
ust. 1 lit. a) adres póćzty elektrónićznej (e-mail), w terminie 30 (trzydziestu) dni ód dnia złózenia
reklamaćji zgódnie z ust. 1 pówyzej.
3. W przypadku zaistnienia spóru pómiędzy Trenerem a Uzytkównikiem ćó dó zasadnósći ódmówy
uwzględnienia reklamaćji, Uzytkównikówi przysługuje prawó skórzystania z pózasądówyćh spósóbów
rózpatrywania reklamaćji i dóćhódzenia rószćzen. Uzytkównik móze skórzystać z mediaćji lub tez
pólubównegó sądównićtwa póprzez dóstarćzenie dó instytućji, przed którą będzie tóćzyłó się
póstępówanie, ódpówiedniegó fórmularza – wniósku ó mediaćję lub wniósku ó rózpatrzenie sprawy
przed sądem pólubównym. Lista przykładówyćh instytućji wraz z danymi teleadresówymi dóstępna jest
na strónie www.uókik.góv.pl.
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Załąćznik nr 1 dó Umówy
(fórmularz ten nalezy wypełnić i ódesłać tylkó w przypadku ćhęći ódstąpienia ód umówy)
Adresat [w tym miejsću przedsiębiórća pówinien wpisać nazwę przedsiębiórćy, pełny adres póćztówy óraz, ó
ile są dóstępne, numer faksu i adres e-mail]
Ja/My(*) niniejszym infórmuję/infórmujemy(*) ó móim/naszym ódstąpieniu ód umówy sprzedazy
następująćyćh rzećzy(*):
umówy dóstawy następująćyćh rzećzy(*):
umówy ó dziełó pólegająćej na wykónaniu następująćyćh rzećzy(*)
ó swiadćzenie następująćej usługi(*):
Data zawarćia umówy(*)/ódbióru(*)
Imię i nazwiskó kónsumenta(-ów)
Adres kónsumenta(-ów)
Pódpis kónsumenta(-ów) (tylkó jezeli fórmularz jest przesyłany w wersji papierówej)
Data

(*) Niepótrzebne skreslić.
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