
Informacje dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dotyczące 

korzystania z prawa odstąpienia od umowy, zawieranej za pomocą środków porozumiewania się 

na odległość. 

 
1.1 Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje osobie prowadzącej jednoosobową działalność 
gospodarczą, która dokonuje zakupu o charakterze niezawodowym, tzn. wynikającym w 
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na 
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z pisemnego 
oświadczenia klienta, co do charakteru zakupu. Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach 
przysługuje – Konsumentowi, zawierającemu umowę-kupna sprzedaży na odległość. Mają Państwo 
prawo odstąpić od w/w umowy kupna-sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:  
1.1.1 w przypadku umowy sprzedaży od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym 
osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;  
1.1.2 w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są 
osobno od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna 
niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;  
1.1.3 w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub 
w częściach od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba 
trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;  
1.1.4 w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony od dnia, w którym weszli 
Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana 
przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy;  
1.1.5 w przypadku umów, której przedmiotem jest dostarczanie usług lub treści cyfrowych, które nie są 
dostarczane na nośniku materialnym - od dnia zawarcia umowy.  
1.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.: 
Multioffice sp. z o.o. ul. Zawiła 65D, 30-390 Kraków, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej 
umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub 
pocztą elektroniczną). Numer telefonu Multioffice: 122999777, e-mail: serwis@multioffice.com.pl 
oraz uzyskać potwierdzenie otrzymania zgłoszenia odstąpienia od umowy z Multioffice wraz z 
akceptacją i numerem RMA, którym należy oznaczyć przesyłkę zwrotną. 
1.3 Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
1.4 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.  
1.5 Multioffice sp. z o.o. zweryfikuje uprawnienie do złożenia przez osobę wskazaną w pkt 1,1, 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie czy zawarta umowa 
nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego - co w szczególności odbywa się poprzez analizę 
kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej lub w oparciu o 
pisemne oświadczenie klienta, co do charakteru zakupu. W przypadku uznania, że dokonany przez osobę 
prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zakup Towaru miał charakter zawodowy – Multioffice 
niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu - 
informuje składającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem dokonanego zakupu - nie 
przysługuje prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy - nie wywołuje 
skutków prawnych. Jeżeli wraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dokonano fizycznego zwrotu 
Towaru - Towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe 
uprzednio podane w Zamówieniu. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona przy użyciu takiego 
samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie. 
1.6 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa 
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających 
z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia 
oferowany przez nas), 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.  
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1.7 W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie 
zaproponowaliśmy odbioru Towaru w przypadku odstąpienia od umowy – mamy prawo wstrzymać się ze 
zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w 
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  
1.8 Zwracaną rzecz proszę odesłać na adres: Multioffice sp. z o.o., Zawiła 65D, 30-390 Kraków, 
oznaczając przesyłkę numerem RMA, który otrzymacie Państwo wraz z potwierdzeniem zgłoszenia 
Odstąpienia od umowy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym 
poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą 
Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu 
rzeczy.  
1.9 Ze względu na wagę i gabaryty Towaru, w przypadku odstąpienia od umowy - odesłanie Towaru może 
wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą. W przypadku chęci skorzystania z usług firm 
kurierskich konieczne może się okazać nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła 
przesyłka pocztowa.  

 


