
 

 

 

Pouczenie o prawie do odwołania 
 
Rezerwacja miejsca parkingowego online 
 
Prawo do odwołania   
Użytkownik ma prawo do odwołania niniejszej umowy bez podawania przyczyn w ciągu 
czternastu dni.   
 
Termin odwołania wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa do 
odwołania, należy poinformować nas, Flughafen Dortmund GmbH, Flugplatz 21, 44319 
Dortmund, telefon: +49.231.9213-01, faks: +49.231.9213-125, e-mail: service@dortmund-
airport.de, w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. w liście przesłanym pocztą, faksem 
lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odwołaniu niniejszej umowy.  Można w tym celu 
skorzystać z dołączonego wzoru formularza odwołania, jednak nie jest to wymagane. 
 
Dla zachowania terminu odwołania wystarczy przesłać oświadczenie o skorzystaniu z prawa 
do odwołania przed upływem terminu odwołania.   
 
Skutki odwołania   
W przypadku odwołania niniejszej umowy jesteśmy zobowiązani do zwrotu wszystkich 
płatności, które otrzymaliśmy od użytkownika, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem 
dodatkowych kosztów wynikających z faktu wybrania przez użytkownika innego sposobu 
dostawy niż przez nas oferowana, najtańsza dostawa standardowa), niezwłocznie i najpóźniej 
w ciągu czternastu dni od dnia, w którym wpłynęło do nas oświadczenie użytkownika 
o odwołaniu niniejszej umowy.  Do zwrotu należności wykorzystujemy ten sam środek 
płatniczy, z którego użytkownik skorzystał przy pierwotnej transakcji, jeśli z użytkownikiem nie 
uzgodniono wyraźnie inaczej; użytkownik w żadnym wypadku nie ponosi opłat z tytułu tego 
zwrotu.  
 
Jeżeli użytkownik zażądał rozpoczęcia realizacji usług w trakcie trwania okresu odwołania, 
wówczas jest on zobowiązany do zapłaty na naszą rzecz odpowiedniej kwoty odpowiadającej 
udziałowi usług wykonanych już do tego momentu, w którym użytkownik poinformował nas o 
skorzystaniu z prawa do odwołania w odniesieniu do tej umowy, w porównaniu do całego 
zakresu usług przewidzianych w umowie.   
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Wzór formularza odwołania 
Rezerwacja miejsca parkingowego online 
 
Aby odwołać umowę, należy wypełnić ten formularz i   
odesłać go. 
 
Do 
 
 
Flughafen Dortmund GmbH 
 
Flugplatz 21 
44319 Dortmund  
Faks: +49.231.9213-125 
E-Mail: service@dortmund-airport.de 
 
Niniejszym odwołuję/odwołujemy (*) zawartą przeze mnie/przez nas (*) umowę świadczenia 
następującej usługi.  
  
 
 
 
Zamówiono dnia  

 

Otrzymano dnia   

 

Nazwisko klienta  

  

Adres klienta 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________  

 
       
Data Podpis klienta   
(tylko w przypadku zawiadomienia w formie papierowej)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) niepotrzebne skreślić. 


