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POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 
 
 
W przypadku, jeśli są Państwo konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę sprzedaży 
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 objęcia rzeczy w posiadanie przez 
Państwa lub wskazaną przez Państwa osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku realizacji 
zamówienia częściami, które są dostarczane osobno – od objęcia w posiadanie ostatniej części 
zamówienia. 

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 sprzedaży zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa 
płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego 
przez Państwa sposobu dostawy 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 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. 

Mają Państwo obowiązek niezwłocznie zwrócić nam rzeczy na adres każdorazowo wskazany 
przez Sprzedawcę, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpili Państwo od umowy. 
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Nie oferujemy 
samodzielnego odbioru rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży przez Państwa.  
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Są Państwo zobowiązani do zapakowania zwracanych rzeczy z zachowaniem należytej 
staranności, w sposób zapewniający bezpieczeństwo rzeczy w transporcie nie mniejsze niż 
oryginalne opakowanie, w którym rzeczy zostały dostarczone Państwu.    

Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy 
sprzedaży. Nie wyrażamy zgody na pokrycie takich kosztów. 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania 
rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu ich odesłania w związku z 
odstąpieniem od umowy sprzedaży, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem 
korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech 
i funkcjonowania. 

Prawo odstąpienia nie przysługuje Państwu w przypadku, w którym: 

(a) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według 
Państwa specyfikacji lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

(b) przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki 
termin przydatności do użycia; 

(c) przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, 
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze 
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

(d) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, 
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 

Z uwagi, że dokonujemy sprzedaży kompleksowej, a przedmiotem sprzedaży są pakiety 
materiałów wykończeniowych lub sprzętu AGD dobrane wedle Państwa indywidualnych potrzeb 
nie przewidujemy częściowego utrzymywania umowy sprzedaży w mocy. Mogą Państwo 
odstąpić od umowy sprzedaży wyłącznie w całości.  
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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 sprzedaży z dnia ………………………………………..………………. 

 

 

 

 

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

 


