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POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 
 
 
W przypadku, jeśli są Państwo konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę dotyczącą 
świadczenia usługi projektowania wnętrz domu, lokalu mieszkalnego, samodzielnej kuchni lub 
łazienki bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że 
nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, przysługuje Państwu prawo do 
odstąpienia od umowy sprzedaży, w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Bieg terminu do 
odstąpienia od umowy rozpoczyna się od zawarcia umowy. 

W okresie, o którym mowa powyżej usługa nie będzie realizowana, chyba że wyrażą Państwo 
zgodę na jej realizację przed upływem tego terminu, będąc poinformowanymi przed 
rozpoczęciem świadczenia usługi, że po spełnieniu świadczenia przez nas utracą Państwo 
prawo odstąpienia od umowy. Po wyrażeniu zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, 
zachowują Państwo prawo do odstąpienia od umowy, jednakże będą Państwo zobowiązani do 
poniesienia kosztów spełnionego świadczenia proporcjonalnie do jego zakresu. 

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa z chwilą spełnienia przez nas świadczenia, tj. 
przekazania Państwu pakietu materiałów projektowych zgodnie z regulaminem usługi.  

Dla zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć: 

(a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
rezygnacja.projektowanie@mieszkanie.pl;  

lub 

(b) na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Mieszkanie.pl spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa. 

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik 
nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. 
zm.). Skorzystanie z ww. formularza nie jest obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od 
umowy stanowi załącznik do niniejszego pouczenia. 

Prześlemy na trwałym nośniku, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie 
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. 

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy 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 umowy. 

Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały 
użyte przez Państwa w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzą się Państwo na inne 
rozwiązanie. Nie ponoszą Państwo żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności. 
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ZAŁĄCZNIK 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

Od: 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko, adres 

 

…………………………………………………………………………… 
Miejscowość, data 

 

 Do: 

Mieszkanie.pl Sp. z o.o. 
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 
00-656 Warszawa 

E-mail: 
rezygnacja.projektowanie@mieszkanie.pl 

 

 

 

Oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu 
od umowy dotyczącej świadczenia usługi projektowania z dnia ………………………………………..………………. 

 

 

 

 

 …………………………………………………………………………… 
Podpis 

 


