
INFORMACJE KONSUMENCKIE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z SERWISU I 

PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

Z chwilą rozpoczęcia korzystania z serwisu www.ttv.pl objętego Regulaminem Użytkownik 

zawiera z Administratorem tj. STAVKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Ordynackiej 14/9, 00-358 Warszawa  zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,  XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000243109, NIP: 

5252349294, e-mail: pomoc@ttv.pl Umowę dotyczącą Usługi Nieodpłatnej obejmującej 

korzystanie z Serwisu zgodnie z Regulaminem. 

  

Umowa dotycząca Usługi Nieodpłatnej zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać 

rozwiązana przez Użytkownika lub Administratora na zasadach określonych poniżej.  

  

Użytkownik bez podania przyczyny jest uprawniony do rozwiązania w każdym czasie ze 

skutkiem natychmiastowym Umowy dotyczącej Usług Nieodpłatnych. 

  

Rozwiązanie Umowy dotyczącej Usługi  Nieodpłatnej  przez  Użytkownika  może  nastąpić  

w dowolny sposób, w szczególności przez:  

 

a. zaprzestanie korzystania z Serwisu lub Usługi Nieodpłatnej,  

b. przesłanie oświadczenia na piśmie, telefonicznie lub na adres internetowy, 

które należy kierować na adres Administratora,  

c. usunięcie Konta.  

  

Administrator  ma  prawo  rozwiązać  Umowę,  której  przedmiotem  są  Usługi Nieodpłatne  

za miesięcznym  wypowiedzeniem  na  koniec  miesiąca  kalendarzowego,  ze  względu  na  

ważne przyczyny polegające na zaprzestaniu świadczenia Usługi Nieodpłatnej będącej 

przedmiotem Umowy.  

  

 

Prawo odstąpienia od umowy 

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej 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, muszą Państwo poinformować nas tj. 

STAVKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ordynackiej 14/9, 00-358 Warszawa  

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000243109, NIP: 5252349294, e-mail: pomoc@ttv.pl, o 

swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na 

przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). 

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to 

obowiązkowe.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali 

Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od 

umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy 
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