IAI S. A.
al. Piastów 30
71-064 Szczecin

Wypowiedzenie umowy usługi IdoSell Booking
złożone w dniu
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Przez:
Pena nazwa firmy:
NIP (NIP EU):
Adres siedziby (ulica, lokal, dom):
Adres siedziby (kod, miasto, kraj):
ID Klienta:

PIN Klienta:

Reprezentowaną przez
Imi i nazwisko:

Pesel:

Imi i nazwisko:

Pesel:

Zwanego dalej Klientem
Do IAI Spółka Akcyjna, z siedzibą przy alei Piastów 30 (71-064) Szczecin, wpisaną do KRS pod nr
0000325245, będącą płatnikiem podatku VAT o NIP PL8522470967, zwaną dalej IAI.
Postanowienia ogólne
1. Wypowiedzenie zostaje złożone zgodnie z Umową usługi IdoSell Booking, którą Klient zawarł z IAI S.A.
2. Klient wybiera okres wypowiedzenia wynoszący:
- jeden miesiąc
- dwa miesiące
- trzy miesiące
Pole na wpisanie uwag od Klienta:

W imieniu IAI Spółka Akcyjna

W imieniu Klienta

Data podpisania i czytelny podpis reprezentanta

Data i czytelny podpis reprezentanta (reprezentantów)

Pieczęć firmowa

Pieczęć firmowa (o ile firma posiada)

Formularz CL\9 – 1/1

IAI S. A.
al. Piastów 30
71-064 Szczecin

Instrukcja wypełnienia Wypowiedzenia
1.

Prosimy nie drukować, nie podpisywać i nie przesyłać nam tej strony dokumentu, która jest instrukcją
wypełnienia Wypowiedzenia. Nie stanowi ona części Wypowiedzenia Umowy usługi IdoSell Booking.

2.

Wypowiedzenie powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentacji firmy w momencie składania
wypowiedzenia. Jeżeli taka osoba działa na mocy upoważnienia, pełnomocnictwo musi być dołączone do
wypowiedzenia. Jeżeli Wypowiedzenie składa:
- działalność gospodarcza, wtedy konieczny jest podpis właściciela firmy.
- spółka cywilna, to konieczny jest podpis wszystkich wspólników
- spółka prawa handlowego (jawna, komandytowa, z o. o., akcyjna, europejska), to konieczny jest podpis
zgodny z reprezentacją firmy z KRS.

3.

Wypowiedzenie można wypełniać ręcznie lub przy użyciu programu Adobe Acrobat Reader w wersji
pozwalającej na wypełnianie formularzy w formacie PDF. Prosimy upewnić się, czy mają państwo
zainstalowaną najnowszą wersję tego programu. Aktualną wersję zawsze można pobrać ze strony:
http://get.adobe.com/reader/. Jeżeli zdecydują się Państwo na uzupełnianie umowy ręcznie proszę zrobić to w
sposób dający się łatwo odczytać np. używając liter drukowanych.

4.

Uzupełniając formularz Wypowiedzenia należy uzupełnić tylko pola z białym tłem. Pola z szarym tłem
wypełniane są przez IAI po otrzymaniu Wypowiedzenia. Wypełnieniu podlegają jedynie dane firmy i
reprezentantów, pole wyboru okresu wypowiedzenia, pole na uwagi oraz pola na podpisy. Jakiekolwiek
adnotacje, skreślenia czy poprawianie Wypowiedzenia we własnym zakresie spowodują jego nieważność.

5.

Klient musi w pole ID Klienta oraz PIN wpisać numery, które znajdują się na jego Umowie usługi IdoSell
Booking.

6.

Klient ma prawo wybrać długość okresu wypowiedzenia. Może on wynosić dwa lub trzy miesiące. Prosimy
zaznaczyć kwadracik przy odpowiedniej opcji.

7.

Prosimy o przekazanie w polu uwag od Klienta Państwa spostrzeżeń dotyczących współpracy z IAI oraz
ewentualnych powodów rezygnacji z IAI S.A. Wypełnienie tego pola jest nieobowiązkowe, ale jego
uzupełnienie będzie dla nas bardzo pomocne. Zawsze śledzimy wszelkie uwagi od Klientów.

8.

Wypowiedzenie można podpisać elektronicznie lub tradycyjnie. W przypadku podpisu elektronicznego,
prosimy wypełnić formularz w PDF i przesłać go do nas wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9.

W pole daty należy wpisać datę złożenia Wypowiedzenia.

10. W poszczególnych polach są ograniczenia, które nie pozwolą wpisać więcej znaków niż zostało to wcześniej
zadeklarowane. Jednak limity są na tyle rozsądne, że nie powinno być z tym problemu. Jeżeli jednak będą
musieli państwo wpisać więcej znaków, prosimy wydrukować niewypełniony formularz i następnie wypełnić
go ręcznie.
11. Jeżeli Wypowiedzenie zostanie źle podpisane, Klient zostanie wezwany przez IAI do uzupełnienia podpisów i
IAI może postępować jak w przypadku nie przesłania Wypowiedzenia
12. Wypowiedzenie należy przesłać listownie na adres siedziby IAI S.A., czyli al. Piastów 30, 71-064 Szczecin
(Polska) lub podpisane elektronicznie przez komunikat.
W razie wątpliwości odnośnie wypełnienia umowy prosimy o kontakt. Aktualne dane kontaktowe znajdują się zawsze
na stronie internetowej http://www.iai-shop.com/contact.phtml

Formularz CL\9 – prosimy nie drukować ani nie wysyłać tej strony

