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    UMOWA  

               O ŚWIADCZENIE USŁUGI WYSYŁKI BEZPOŚREDNIEJ DO KLIENTA OSTATECZNEGO  

I POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zawarta w dniu …………....…….. w Krakowie pomiędzy:  

 

Multioffice Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zawiła 65D, 30-390, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy – KRS, pod nr KRS 0000024821, Kap. Zakładowy: 57000 PLN, 

NIP: 675-10-63-381, REGON: 351306916, nr GIOŚ: E0001883WZBW, reprezentowaną przez: 

Artura Dybała - Prezesa 

Gwidona Winiarskiego - Wiceprezesa 

zwaną dalej Multioffice 

a  

……………………………………. 

 

……………………………………., 

 

NIP:…………………………….. 

 

reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………………………….. 

zwanym/ą dalej Klientem  

została zawarta umowa następującej treści (zwana dalej Umową): 

 

I. Usługa wysyłki bezpośredniej do Klienta Ostatecznego 

 

1. Strony oświadczają, że są związane Umową – „Zasady sprzedaży przez Internet”,  regulującą zasady składania i realizacji 

zamówień przez internetowy system Multioffice - MOzam. 

2. Niniejsza Umowa jest bezpośrednio powiązana z Umową „Umowa -Zasady sprzedaży przez Internet” i zawarta na czas 

trwania w/w Umowy. Okres wypowiedzenia dla obydwu Umów wynosi 30 dni. Złożenie wypowiedzenia „Umowy-Zasady 

sprzedaży przez Internet” oznacza automatyczne wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi wysyłki bezpośredniej do 

Klienta ostatecznego. 

3. Usługa wysyłki bezpośredniej do Klienta ostatecznego polega na wysłaniu przewoźnikiem-kurierem przez Multioffice z 

magazynu Multioffice lub z Zewnętrznego Centrum Logistycznego, towarów zamówionych przez Klienta za pośrednictwem 

internetowego systemu sprzedaży Mozam do wskazanego w zamówieniu Odbiorcy (Klienta Ostatecznego). Warunki 

szczegółowe i cena usługi jest określona na stronie www.multioffice.pl w zakładce Realizacja Dostaw. 

4. Wskazanie Odbiorcy polega na wpisaniu do systemu Mozam jego danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem 

pocztowym, nr telefonu. Brak wskazania nr telefonu Odbiorcy uniemożliwia zatwierdzenie zamówienia i  realizację tej usługi. 

5. Towar zamówiony i zakupiony przez Klienta zgodnie z pkt. 3 uważa się za wydany Klientowi z chwilą powierzenia go 

przewoźnikowi-kurierowi celem dostarczenia go do Odbiorcy wskazanego przez Klienta w zamówieniu. W momencie 

wydania towaru przewoźnikowi Multioffice przenosi prawo do rozporządzania towarem oraz ryzyko utraty towaru na Klienta.  

6. Klient niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do zapoznania Odbiorcy z procedurami odbioru towaru od Kuriera w tym z 

obowiązkiem sprawdzenia towaru i procedurami reklamacyjnymi obowiązującymi u Przewoźników. Klient ponosi pełną 

odpowiedzialność za wszelkie uchybienia Odbiorcy przy odbiorze towaru. W wypadku odmowy odbioru towaru przez 

Odbiorcę oraz w wypadku braku możliwości dostarczenia przesyłki koszty powrotu przesyłki do Multioffice ponosi Klient. Są 

one równe cenie usługi wysyłki tego zamówienia i są podawane na stronie www.multioffice.pl. Klient pozostaje właścicielem 

w/w towaru i zobowiązuje się w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o powrocie towaru do przesłania drogą mailową do 

Multioffice dyspozycji co do dalszego postępowania z tym towarem. Koszty dalszych działań zgodnych z dyspozycją Klienta 

ponosi Klient. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT na kwotę pokrywającą koszty dodatkowych działań (np. 

koszt ponownej wysyłki do Odbiorcy, koszt wysyłki do Klienta, koszt uzgodnionego zwrotu do Multioffice). W wypadku 

braku dyspozycji ze strony Klienta Multioffice po upływie 7 dni od pierwotnego powiadomienia Klienta, wysyła towar do 

Klienta, wystawiając fakturę na  koszty transportu, na co Klient wyraża niniejszym zgodę. 

7. Towar wysyłany jest do Odbiorcy w opakowaniu dostarczonym przez Multioffice lub nadawcę przesyłki z ZCL. Do przesyłki 

załączana jest specyfikacja jej zawartości. Multioffice nie umieszcza żadnych oznaczeń Klienta na opakowaniu ani na 

przesyłce. Nie wysyłana w przesyłce jest także faktura VAT, która zostaje wysłana przez Multioffice elektronicznie do 

Klienta. Na Kliencie ciąży obowiązek poinformowania Odbiorcy, że towar zakupiony przez Odbiorcę od Klienta zostanie 

dostarczony przez wskazanego przez Multioffice kuriera. Na Kliencie ciąży obowiązek dostarczenia Odbiorcy dokumentu 

potwierdzającego sprzedaż.  

8. W wypadku zamówienia produktów jednocześnie z magazynu Multioffice i magazynu ZCL w opcji dostawy: Kurier 24h, 

Odbiorca otrzyma produkty w dwóch oddzielnych przesyłkach, dostarczonych osobno, za pośrednictwem różnych kurierów. 

Każda z nich będzie zawierała specyfikację zawartości dla danej przesyłki. Na obydwie przesyłki Multioffice wystawi 

następnie jedną zbiorczą fakturę. 

9. Multioffice nie odpowiada wobec Odbiorcy z tytułu niezgodności towaru z Umową sprzedaży konsumenckiej czy też z tytułu 

rękojmi za wady towaru. Odpowiedzialność  taka ciąży wyłącznie na Kliencie. Klient obowiązany jest poinformować o tym 
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fakcie Odbiorcę i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelką szkodę poniesioną przez Multioffice z powodu naruszenia tego 

obowiązku.  

10. Multioffice nie przyjmuje zwrotów towarów od Odbiorców, którzy zgodnie z przepisami prawa odstąpili od Umowy sprzedaży 

konsumenckiej zawartej z Klientem. Klient zobowiązany jest do poinformowania Odbiorców, że towar, w przypadku 

odstąpienia od Umowy sprzedaży konsumenckiej, należy zwrócić wyłącznie bezpośrednio do Klienta i odpowiada za wszelką 

szkodę poniesioną przez Multioffice z powodu naruszenia tego obowiązku.  

11. Zamówienie Klienta może zostać przyjęte przez Multioffice do realizacji tylko wtedy, gdy wszystkie zamówione towary są 

dostępne w magazynie Multioffice lub Zewnętrznym Centrum Logistycznym, używanym przez Multioffice. W przypadku, gdy 

którykolwiek z towarów, które mają być przesłane do danego Odbiorcy nie jest dostępny, Multioffice niezwłocznie informuje 

o tym Klienta, a całe zamówienie na towary przeznaczone dla danego Odbiorcy uważa się za niezłożone. W takim przypadku 

Klient może złożyć ponowne zamówienie wyłącznie na towary dostępne.   

12. Powtarzające się problemy z odbiorem towaru przez Odbiorców Klienta lub zapłatą ewentualnych pobrań może spowodować 

wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi wysyłki bezpośredniej do Klienta ostatecznego. Wypowiedzenie w/w Umowy 

nie skutkuje automatycznym wypowiedzeniem Umowy - Zasady sprzedaży przez Internet. 

13. Usługa opisana w części I. zostanie aktywowana w ciągu 7 dni od otrzymania prawidłowo podpisanej Umowy. 

 

14. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie e-faktur  i e-korekt w postaci plików .pdf i zobowiązuje się dostosować swój system 

informatyczny do odbioru i odczytu tych faktur. 

15. Klient będzie używał do odbioru e-faktur oraz e-korekt następującego adresu e-mail: 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

16. Klient zobowiązuje się do pisemnego informowania Multioffice o każdej zmianie adresu e-mail do otrzymywania faktur i 

korekt. Informację należy przesyłać na adres e-mail: e-faktura@multioffice.com.pl 

17. Rezygnację z otrzymywania faktur w formie elektronicznej można przesłać na e-mail Multioffice:  

 e-faktura@multioffice.com.pl 

18. Multioffice jest zobowiązany do zaprzestania przesyłania faktur w tej formie w ciągu 30 dni od otrzymania Rezygnacji oraz do 

poinformowanie klienta o konkretnej dacie zaprzestania tego działania. 

19. Wypowiedzenie niniejszej umowy nie oznacza cofnięcia zgody na otrzymywanie e-faktur i e-korekt. Zgoda pozostaje wiążąca 

do momentu przesłania osobnego oświadczenia na e-mail: e-faktura@multioffice.com.pl 

20. Multioffice poinformuje klienta o rozpoczęciu przesyłania faktur w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-

mail na 7 dni przed rozpoczęciem wysyłania faktur w tej formie. Faktury i korekty będą wysyłane z adresu e-mail: 

e-faktura@multioffice.com.pl 

21. Klient zobowiązuje się do potwierdzania otrzymania e-korekt, zgodnie z prośbą w e-mailach zawierających e-korekty. 

22. Wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i inne informacje przekazywane przez jedną Stronę drugiej w związku z Umową 

będą miały formę pisemną i będą przesyłane za pośrednictwem listu poleconego lub doręczone za pośrednictwem kuriera na 

odpowiedni adres Strony wskazany poniżej: 

Jeżeli dla Multioffice: 

Multioffice Sp. z o.o. 

ul. Zawiła 65D 

30-390 Kraków 

Jeżeli dla Klienta: 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

23. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron zmieni swój adres, zawiadomienie wysłane na jej dotychczasowy adres dokonane 

przed odbiorem przez Stronę wysyłającą pisemne zawiadomienie o zmianie adresu będzie uznane za skutecznie doręczone tej 

Stronie,  która zmieniła swój adres. 

24. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

25. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla  każdej ze Stron.  

26. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów dotyczących niniejszej Umowy będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

Multioffice. 

 

 

II. Powierzenie danych osobowych. 

 

27. Klient, składając zamówienie w systemie Mozam na produkt oraz usługę jego bezpośredniego dostarczenia do Klienta 

Ostatecznego i wpisując do systemu Mozam dane Klienta Ostatecznego - osoby fizycznej, powierza (na mocy art. 31 ustawy 

o ochronie danych osobowych) w zakresie określonym w pkt 30 i celu określonym w pkt 31 niniejszej umowy, Multioffice 

dane osobowe, których jest administratorem.  

28. Klient – Powierzający dane osobowe zapewnia, że: 

- powierzane dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Klientów Ostatecznych – osób fizycznych, nabywających 

towary u Klienta 
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- Powierzający otrzymał zgodę od Klientów Ostatecznych na przetwarzanie ich danych osobowych 

- Klienci Ostateczni wyrazili zgodę na powierzenie Multioffice, do przetwarzania, ich danych osobowych w celu 

realizacji niniejszej umowy 

- Klienci Ostateczni wyrazili zgodę na przekazywanie ich danych osobowych za pośrednictwem Multioffice , w celu 

realizacji dostawy ich zamówienia, do podmiotów  trzecich  świadczących dla Multioffice usługi dostawy oraz 

kurierskie, wymienionych w pkt 33 umowy.  

29. Klient – Powierzający dane zaspokoi we własnym zakresie wszelkie roszczenia kierowane do Multioffice w związku z 

powierzeniem danych do przetwarzania, ich przetwarzaniem przez Multioffice, udostępnieniem ich za pośrednictwem 

Multioffice podmiotom określonym w pkt 33 niniejszej umowy.  

30. Zakres powierzanych przez Klienta danych osobowych obejmuje wyłącznie: nazwisko i imię, adres zamieszkania z kodem 

pocztowym, numer telefonu oraz adres e-mail. 

31. Powierzenie Multioffice danych osobowych na mocy niniejszej umowy następuje wyłącznie w celu wysyłki/dostarczenia/ 

towaru zakupionego przez Klienta – Powierzającego dane bezpośrednio do Klienta Ostatecznego. 

32. Klient – Powierzający dane, upoważnia Multioffice do udostępniania przekazanych danych osobowych firmom trzecim w celu 

realizacji usługi dostawy towaru do Klienta Ostatecznego.  

33. Multioffice oświadcza, że w procesie realizacji zamówienia Klienta będzie przekazywała dane, wyłącznie w celu określonym 

w punkcie 31, jednej z następujących firm kurierskich: DB Schenker Logistics, DHL Polska, GLS, DPD, TNT,  UPS, Fedex, 

Poczta Polska, Inpost lub jednemu z dystrybutorów realizujących bezpośrednio wysyłkę kurierską (używając wymienionych 

wyżej przewoźników) do Klienta ostatecznego, zwanych w Umowie ZCL: ABC Data, AB S.A., Veracomp S.A. 

34. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w poufności jakichkolwiek informacji związanych z uzyskaniem dostępu do 

powierzonych danych oraz do zabezpieczenia danych przed jakimkolwiek nieuprawnionym dostępem. 

35. Klient – Powierzający dane, zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, także  

w procesie pracy w systemie zamówień Mozam, a w szczególności do stosowania mocnego hasła dostępu do systemu 

Mozam (8 znaków, w tym litery duże i małe, cyfry lub znaki specjalne) zmienianego co 30 dni. Klient zobowiązuje się 

sprawdzać czy wymiana danych w obrębie strony www.mozam.com.pl następuje z użyciem szyfrowanego kanału danych za 

pomocą protokołu SSL, stosującego certyfikat o następujących cechach:  

Wystawiony dla: Nazwa pospolita: *.mozam.com.pl, Organizacja: Multioffice sp. z o.o., Jednostka organizacyjna: IT, 

Numer seryjny: 02:3B:A2 

Wystawiony przez: Nazwa pospolita: GeoTrust SSL CA, Organizacja: GeoTrust, Inc. 

Ważność: Wystawiony dnia: 2013-05-12, Wygasa dnia: 2017-08-12 

Odciski: Odcisk SHA1: D1:50:67:D1:D8:F0:07:BC:E4:92:19:2A:A2:59:F7:56:B6:CD:B0:DF 

Odcisk MD5: EB:5D:6C:B1:E8:7E:29:B3:9B:0C:CD:35:13:2A:B6:59 

O zmianach cech certyfikatu, po upływie jego ważności Multioffice poinformuje Klienta pisemnie. Od daty wystawienia 

nowego certyfikatu i otrzymania informacji o tym, Klient zobowiązuje się sprawdzać jego zgodność z przesłanymi nowymi 

cechami, zamiennie do wyżej podanych. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              ………………………………………………….... 
                                                                                                                                                 Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Klienta  

 

 

 

 

 

………………………….……………….                                                       ……………………………………………...                                        
.              Podpis ze strony Multioffice     Pieczęć firmowa Klienta  
    

 

 

 

 

III. Usługa wysyłki towaru do Klienta ostatecznego za pobraniem. 

 

36.  Aby skorzystać z usługi wysyłki towaru do Klienta ostatecznego - Odbiorcy za pobraniem należy złożyć dodatkwo podpis pod 

częścią III. niniejszej Umowy i wskazać numer konta, na które Kurier-przewoźnik prześle Państwu (Klientowi) kwotę pobraną 

od Odbiorcy. 

37. W celu zamówienia usługi wysyłki towaru za pobraniem do Klienta ostatecznego (Odbiorcy), należy podczas zatwierdzania 

koszyka zamówień w systemie MOZAM wybrać, w części gdzie wskazuje się adres docelowy Odbiorcy, opcję Pobranie 

Klient końcowy oraz wpisać kwotę brutto należną do uiszczenia przez Odbiorcę, która ma zostać pobrana przez przewoźnika.  

http://www.mozam.com.pl/
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38. Skutki braku wskazania kwoty pobrania lub błędne wskazanie kwoty pobrania na zamówieniu oraz błędne podanie numeru 

konta Klienta do przesłania pobranej kwoty obciążają wyłącznie Klienta. Brak wskazania kwoty pobrania oznacza zamówienie 

w Multioffice wysyłki towaru do Klienta ostatecznego bez pobrania kwoty przez Kuriera.  

Klient zobowiązuje się do każdorazowego przekazywania do Multioffice pisemnej informacji o zmianie numeru konta 

bankowego. 

39.  Multioffice nie ponosi żadnej odpowiedzialności w wypadku błędów opisanych w punkcie 38 a także w przypadku 

niedopełnienia obowiązku opisanego w punkcie 38. 

40. Cena usługi pobrania - usługi dodatkowej do usługi wysyłki towaru do Klienta ostatecznego, jest podawana na stronie 

www.multioffice.pl. 

41. Usługa opisana w części III. zostanie zgłoszona do aktywacji do firmy kurierskiej, wykonującej bezpośrednio tą usługę, po 

otrzymaniu przez Multioffice prawidłowo podpisanej Umowy ze złożonym podpisem pod częścią III. Multioffice poinformuje 

Klienta o uruchomieniu niniejszej usługi po otrzymaniu takiej informacji z firmy kurierskiej. 

 

Tak, zgadzam się na warunki usługi wysyłki towaru do Klienta ostatecznego za pobraniem, opisane w punktach 

od 36 do 41 i zobowiązuję się do informowania Multioffice o zmianie numeru konta bankowego. Proszę o 

uruchomienie tej usługi i o przelewanie pobranych kwot na rachunek: 

Bank: ……………………………………………..................   

 

Numer konta:……………………………………………… 

 

 

 

  

 …………………………………….                                                             …………………………………………………… 
                   Data                                                                                                                    Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Klienta 
    

 

 


