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OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 
O USŁUGĘ NEOLIST SKANOWANY DLA OSOBY FIZYCZNEJ 

 

 
………………………….. 
miejscowość, data 

……………………………………………….. 
(imię i nazwisko adresata - Użytkownika) 
 
……………………………………………….. 
(adres) 
 
……………………………………………….. 
(Envelo ID) 

 

Niniejszym, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, odstępuję od: 

Umowy o Usługę Neolist Skanowany zawartej przeze mnie w dniu ............... roku z Poczta Polska Usługi 

Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa. 

 

…………………………………… 

podpis Użytkownika 

 

Ważna informacja: 

Użytkownikowi będącemu Konsumentem (zawierającemu Umowę o Usługę Neolist Skanowany dla osoby 

fizycznej poprzez Platformę Envelo jako umowy zawieranej na odległość) przysługuje prawo do odstąpienia od 

Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia (tj. 

potwierdzenia przez PPUC zawarcia Umowy w formie dokumentowej w korespondencji  na adres email wskazany 

przez Użytkownika do aktywacji Konta Zaufanego). Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy 

o Usługę Neolistu Skanowanego, składając PPUC oświadczenie o odstąpieniu od tej Umowy, przy czym do 

zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. PPUC zapewnia możliwość złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Usługę Neolistu Skanowanego drogą elektroniczną – poprzez wysłanie 

oświadczenia z adresu email wskazanego przez Użytkownika do aktywacji Konta Zaufanego na adres email 

bok@envelo.pl, przy czym wówczas PPUC ma obowiązek niezwłocznie przesłać Użytkownikowi na jego Skrzynkę 

Envelo lub wskazany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie otrzymania tak złożonego oświadczenia o 

odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Usługę Neolistu Skanowanego może zostać 

złożone również  

z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od Umowy dostępnego na www.envelo.pl, lecz skorzystanie  

z formularza nie jest obowiązkowe. 

UWAGA! 
Odstąpienie od umowy o świadczenie usługi Neolist skanowany dla Osoby fizycznej zawartej z Poczta Polska 

Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. oznacza upoważnienie PPUC do odwołania zlecenia przekierowania przesyłek przez 

Pocztę Polską S.A. 

mailto:bok@envelo.pl
http://www.envelo.pl/

