Oxylion S.A.

Witamy w Oxylion!

Drogi Kliencie,
Cieszymy się, że dołączyłeś do naszej sieci i korzystasz z naszego Internetu. Mamy nadzieję, że sprawi Ci to wiele przyjemności.
Gdybyś potrzebował naszej pomocy lub będziesz potrzebował informacji o usłudze, zapraszamy do kontaktu z nami.
Przygotowaliśmy kilka form komunikacji, wybierz tę, która Tobie najbardziej odpowiada.
1. Internetowy Panel Klienta - eBOK
To najszybszy, czynny przez 24 godziny i bardzo łatwy sposób na znalezienie większości informacji o usłudze, takich jak: rodzaj
usługi, umowy, faktury i historia płatności, dane kontaktowe, numery kont, itp.
Poprzez eBOK możesz także bardzo wygodnie opłacić usługi przelewem lub kartą bez wychodzenia z domu, korzystając z
systemu płatności online.
Instrukcja logowania:
Wejdź na stronę panel.oxylion.pl
Podaj Login - numer Twojej umowy: 11111
Podaj Hasło - Twoje pierwsze hasło: XXXXXXX (hasło tymczasowe ważne 7 dni). Przy pierwszym logowaniu powinieneś je
zmienić.
2. Strona internetowa: www.oxylion.pl
Na naszej stronie internetowej www.oxylion.pl znajdziesz wiele przydatnych informacji, w tym: aktualną ofertę, cenniki i
regulaminy oraz w zakładce FAQ gotowe odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
3. Biuro Obsługi Klienta BOK:
Pracownicy BOK pracują w dni robocze w godzinach 8-18. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
a. poczta elektroniczna: internet@oxylion.pl
b. chat online na naszej stronie www.oxylion.pl
c. telefon: 61 278 64 44 lub 71 721 80 00

Poza godzinami pracy możesz skontaktować się z nami SMS: 664-078-370

Dziękujemy, że jesteście z nami!
Zespół Oxylion

ZAŁĄCZNIK 4
POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA
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 Oxylion S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, tel. 61 278 64 44, internet@oxylion.pl, o swojej decyzji
o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od
umowy (Załącznik nr 4), jednak nie jest to obowiązkowe.
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie
drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej (E-BOK: bok.internet.oxylion.pl). Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości,
prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną lub za
pomocą innego trwałego nośnika.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo powyższe oświadczenie przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w
każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa
odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie
poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo
kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od
niniejszej umowy. Regulamin określa nadto przypadki, w których zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta
odstąpienie nie jest możliwe.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
Oxylion S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań,
tel. (61) 278 64 44,
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:
___________________________________________________________________________________
Data zawarcia umowy:
Imię i nazwisko Konsumenta:
Adres Konsumenta:
Podpis Konsumenta*:
Data:

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________

(*) tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

