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I. Definicje, postanowienia ogólne.

II. Umowy zawierane z Quasi-Przedsiębiorcami.

1.	 Dla	 potrzeb	 niniejszego	 dokumentu	 –	 z	 zastrzeżeniem	 aktualności	 definicji	 wskazanych	 w	 Ogólnych	
Warunkach	Umownych	PromoNotes	dostępnych	pod	adresem	https://promonotes.pl/files/terms/PL/owu.pdf	 
-	poniższym	wyrażeniom	nadaje	się	następujące	znaczenie:

1)	 Ogólne	Warunki	Umowne,	Ogólne	Warunki	Umowne	PromoNotes	albo	OWU	–	ogólne	warunki	umowne	
obowiązujące	we	wszelkich	stosunkach	handlowych,	powstałych	między	spółką	PromoNotes	spółka	 
z	ograniczoną	odpowiedzialnością	z	siedzibą	w	Suchym	Lesie	(62-002),	ul.	Poziomkowa	69,	wpisana	do	
Rejestru	Przedsiębiorców	Krajowego	Rejestru	Sądowego	pod	numerem	KRS:	0000088887,	której	akta	
rejestrowe	przechowywane	są	przez	Sąd	Rejonowy	Poznań	–	Nowe	Miasto	 i	Wilda	w	Poznaniu,	VIII	
Wydział	Gospodarczy	Krajowego	Rejestru	Sądowego,	NIP:	7781008186,	REGON:	630263654,	kapitał	
zakładowy	100.000,00	zł,	dostępne	pod	adresem:	https://promonotes.pl/files/terms/PL/owu.pdf	;

2)	 Quasi	–	Przedsiębiorca	–	osoba	fizyczna	zawierająca	umowę	z	PromoNotes	bezpośrednio	związaną	
z	jej	działalnością	gospodarczą	gdy	z	treści	tej	umowy	wynika,	że	nie	posiada	ona	dla	niej	charakteru	
zawodowego,	 wynikającego	 w	 szczególności	 z	 przedmiotu	 wykonywanej	 przez	 nią	 działalności	 
gospodarczej,	udostępnionego	na	podstawie	przepisów	o	Centralnej	Ewidencji	 i	 Informacji	o	Działal-
ności	Gospodarczej;

3)	 Ustawa	–	ustawa	z	dnia	30	maja	2014	r.	–	O	prawach	konsumenta	(tj.	z	dn.	28.01.2020r.	Dz.	U.	z	2020	
r.	poz.	287	z	późn.	zm.).

4)	 Kodeks	cywilny	–	ustawa	z	dnia	23	kwietnia	1964	r.	–	Kodeks	cywilny	(tj.	z	dn.	23.04.1964r.	Dz.	U.	z	2022	
r.	poz.	1360).

2.	 Niniejsze	 dodatkowe	 OWU	 odnoszą	 się	 do	 Quasi-Przedsiębiorców	 zawierających	 z	 PromoNotes	 
jakiekolwiek	 stosunki	 handlowe	związane	 z	prowadzoną	działalnością	gospodarczą.	W	zakresie	nieuregu-
lowanym	niniejszym	dokumentem	zastosowanie	znajdują	OWU,	a	w	dalszej	kolejności	(w	przypadku	kwestii	
nieuregulowanych	OWU)	Kodeks	cywilny	oraz	Ustawa.

1.	 W	sytuacji,	gdy	Kontrahent	(Quasi-Przedsiębiorca)	złoży	w	 jakiejkolwiek	formie	oświadczenie,	 iż	zawierana	
z	PromoNotes	umowa	jest	bezpośrednio	związana	z	jego	działalnością	gospodarczą	natomiast	nie	posiada	
ona	dla	niego	charakteru	zawodowego,	zastosowanie	znajdą	niniejsze	postanowienia	odnoszące	się	do	Quasi	
–	Przedsiębiorcy.

2.	 Do	umów	zawieranych	z	Quasi	–	Przedsiębiorcą	zastosowania	nie	znajdują	te	postanowienia,	które	zgodnie	
z	 przepisami	Kodeksu	 cywilnego	 stanowią	 niedozwolone	 postanowienia	 umowne	 (art.	 3851	 i	 n.	 Kodeksu	
cywilnego).

3.	 PromoNotes,	 niniejszym	na	 podstawie	 art.	 558	§	 1	w	 zw.	 z	 art.	 5564	Kodeksu	 cywilnego	wyłącza	 swoją	 
odpowiedzialność	wobec	Quasi–Przedsiębiorcy	z	tytułu	rękojmi	za	wady	fizyczne	i	prawne.

4.	 W	przypadku,	gdy	umowa	zawarta	przez	PromoNotes	z	Quasi–	Przedsiębiorcą	ma	jednocześnie	charakter	
umowy	zawartej	na	odległość	bądź	poza	lokalem	przedsiębiorstwa	w	rozumieniu	przepisów	Ustawy,	Quasi	
–	 Przedsiębiorcy	 przysługuje	 uprawnienie	 do	 odstąpienia	 od	 umowy	 na	 podstawie	 przepisów	 rozdziału	 
4	Ustawy	z	zastrzeżeniem	postanowień	działu	III	ust.	11	poniżej.

5.	 Za	wyjątkiem	postanowień	 rozdziału	4,	 5a	oraz	5b	 (jeżeli	 usługi	 tej	 treści	PromoNotes	będzie	 świadczyć)	
Ustawy,	pozostałe	 jej	postanowienia	(Ustawy)	nie	znajdują	zastosowania	do	umów	zawieranych	pomiędzy	
PromoNotes	a	Quasi	–	Przedsiębiorcą.



3

Promonotes Sp. z o.o.
Poziomkowa 69, 62-002 Suchy Las

e-mail: ethics@promonotes.pl

III. Odstąpienie od umowy.

1.	 W	przypadku	umów	zawieranych	przez	Quasi–Przedsiębiorcę,	która	to	umowa	ma	charakter	umowy	zawartej	
na	odległość	bądź	poza	 lokalem	przedsiębiorstwa	w	rozumieniu	przepisów	Ustawy,	Quasi–Przedsiębiorca	
uprawniony	jest	w	terminie	14	dni	do	odstąpienia	od	umowy.

2.	 Bieg	 terminu	wskazany	w	 ust.	 1	 powyżej,	 uprawniający	 Quasi–Przedsiębiorcę	 do	 odstąpienia	 od	 umowy	
rozpoczyna	swój	bieg:

1)	 dla	 umowy,	 w	wykonaniu	 której	 PromoNotes	wydaje	 rzecz,	 będąc	 zobowiązany	 do	 przeniesienia	 jej	
własności	 –	 od	 objęcia	 rzeczy	w	 posiadanie	 przez	Quasi-Przedsiębiorcę	 lub	wskazaną	 przez	 niego	
osobę	trzecią	inną	niż	przewoźnik;

2)	dla	umowy	obejmującej	wiele	rzeczy,	które	dostarczane	są	osobno,	partiami	lub	w	częściach	–	od	objęcia	
w	posiadanie	ostatniej	rzeczy,	partii	lub	części;

3)	dla	pozostałych	umów	–	od	dnia	jej	zawarcia.

4.	 Oświadczenie	 o	 odstąpieniu	 od	 umowy	 Quasi–Przedsiębiorca	 może	 złożyć	 na	 formularzu,	 którego	 wzór	
stanowi	załącznik	nr	2	do	Ustawy,	na	formularzu	załączonym	do	niniejszego	dokumentu	bądź	w	innej	formie	
zgodnej	z	Ustawą.	Do	zachowania	terminu	wystarczy	odesłanie	rzeczy	przed	jego	upływem.

5.	 PromoNotes	niezwłocznie	potwierdzi	Quasi–Przedsiębiorcy	na	adres	e-mail	(podany	przy	zawieraniu	umowy	
i	inny	jeżeli	został	podany	w	złożonym	oświadczeniu)	otrzymanie	oświadczenia	o	odstąpieniu	od	umowy.

6.	 W	przypadku	odstąpienia	od	umowy	zawartej	na	odległość	lub	umowy	zawartej	poza	lokalem	przedsiębiorstwa 
umowę	uważa	się	za	niezawartą.

7.	 PromoNotes	 niezwłocznie,	 nie	 później	 niż	 w	 terminie	 14	 dni	 od	 dnia	 otrzymania	 oświadczenia	 
o	odstąpieniu	od	umowy	złożonego	przez	Quasi-Przedsiębiorcę	zwróci	mu	wszystkie	dokonane	przez	niego	
płatności,	w	tym	koszty	dostarczenia	rzeczy,	a	jeżeli	Quasi-Przedsiębiorca	wybrał	sposób	dostawy	inny	niż	
najtańszy	zwykły	sposób	dostarczenia	oferowany	przez	PromoNotes,	PromoNotes	nie	zwróci	Quasi-Przed-
siębiorcy	dodatkowych	kosztów	(art.	33	Ustawy).

8.	 Quasi-Przedsiębiorca	 ma	 obowiązek	 niezwłocznie	 nie	 później	 jednak	 niż	 w	 terminie	 14	 dni	 od	 dnia 
w	którym	odstąpił	od	umowy	zwrócić	PromoNotes	rzecz	bądź	też	przekazać	ją	osobie	upoważnionej	przez	
PromoNotes,	chyba	że	PromoNotes	zaproponuje,	że	sam	odbierze	rzecz.	Do	zachowania	terminu	wskazanego 
w	zd.	1	powyżej	wystarczy	odesłanie	rzeczy	przed	jego	upływem.

9.	 Quasi-Przedsiębiorca	ponosi	bezpośrednie	koszty	zwrotu	rzeczy.

10.	 PromoNotes	dokonuje	zwrotu	zapłaty	przy	użyciu	takiego	samego	sposobu	płatności,	 jakiego	użył	Quasi–
Przedsiębiorca,	chyba	że	wyraźnie	zgodził	się	na	inny	sposób	płatności,	który	nie	wiąże	się	dla	niego	z	żadnymi	
kosztami.

11.	 Jeżeli	 PromoNotes	 nie	 zaproponował,	 że	 sam	 odbierze	 rzecz	 od	 Quasi-Przedsiębiorcy,	 może	 wstrzymać	
się	 ze	 zwrotem	 płatności	 otrzymanych	 od	Quasi-Przedsiębiorcy	 do	 chwili	 otrzymania	 rzeczy	 z	 powrotem	 
lub	dostarczenia	przez	Quasi–Przedsiębiorcę	dowodu	 jej	odesłania,	w	zależności	od	 tego,	które	zdarzenie	
nastąpi	wcześniej.

12.	 Prawo	do	odstąpienia	od	umowy	nie	przysługuje	Quasi-Przedsiębiorcy	w	odniesieniu	do	umów	wskazanych	 
w	art.	38	Ustawy,	a	w	szczególności:

1)	w	której	przedmiotem	świadczenia	jest	rzecz	nieprefabrykowana,	wyprodukowana	według	specyfikacji	
Quasi–Przedsiębiorcy	lub	służąca	zaspokojeniu	jego	zindywidualizowanych	potrzeb;

2)	 w	 której	 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;

3)	w	 której	 przedmiotem	 świadczenia	 są	 rzeczy,	 które	 po	 dostarczeniu,	 ze	względu	 na	 swój	 charakter,	
zostają	nierozłącznie	połączone	z	innymi	rzeczami.
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IV. Postanowienia końcowe.

1.	 Wszelkie	 spory	 wynikłe	 w	 związku	 zawarciem	 umowy	 strony	 rozstrzygać	 będą	 w	 sposób	 polubowny.	 
W	przypadku	braku	możliwości	polubownego	 rozstrzygnięcia	sporu,	 rozstrzygać	 je	będą	właściwe	polskie	
sądy	powszechne.

2.	 W	 przypadku	 zmiany	 niniejszego	 dokumentu,	 PromoNotes	 zamieści	 takową	 informację	 na	 stronie	 
internetowej	 oraz	 poinformuje	 Quasi-Przedsiębiorców,	 których	 umowy	 nie	 wygasły	 poprzez	 wysłanie	
wiadomości	 e-mail.	 Zmiana	 niniejszego	 dokumentu	 staje	 się	 skuteczna	 w	 terminie	 wskazanym	 przez	
PromoNotes,	z	tym	zastrzeżeniem,	iż	okres	ten	nie	będzie	krótszy	niż	14	dni	roboczych	od	dnia	zamieszczenia	
informacji	o	której	mowa	powyżej.

3.	 Postanowień	Ustawy	nie	stosuje	się	do	Umów	zawieranych	poza	lokalem	przedsiębiorstwa,	jeżeli	Quasi-Przed-
siębiorca	jest	zobowiązany	do	zapłaty	kwoty	nieprzekraczającej	pięćdziesięciu	złotych.

4.	 Wzór	oświadczenia	o	odstąpieniu	o	 którym	mowa	w	dziale	 III	 został	 zamieszczony	w	załączniku	nr	 1	do	 
niniejszych	 dodatkowych	 ogólnych	 warunków	 sprzedaży,	 a	 skorzystanie	 z	 przedmiotowego	 wzoru	 przez	
Quasi	–	Przedsiębiorcę	nie	jest	obowiązkowe.

5.	 Załączniki	do	niniejszego	dokumentu	stanowią	jego	integralną	część.



PROMONOTES sp. z o.o.
ul.	Poziomkowa	69	
62-002Suchy	Las

adres	e-mail:	biuro@promonotes.pl

________________________________ 
(podpis)

___________________________________

___________________________________
(Imię	i	nazwisko,	dane	adresowe)

OŚWIADCZENIE QUASI-PRZEDSIĘBIORCY

- o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My*	niniejszym	informuję	/	informujemy*	o	moim	/	naszym*	odstąpieniu	od	umowy	 
sprzedaży	odstąpieniu	od	umowy	w	przedmiocie 

 ________________________________________________________________________________________________________ 
zawartej w dniu _______________________________.

W	wyniku	powyższego,	zwracam	się	z	prośbą,	o	zwrot	dokonanej	przeze	mnie	płatności	na	następujący	
rachunek	bankowy: 

________________________________________________________________________________________________________.*

Zwrotu	dokonanej	przeze	mnie	płatności	w	związku	z	przedmiotowym	odstąpieniem	winien	nastąpić	przy	użyciu	
sposobu	zapłaty,	który	nastąpił	przy	zawieraniu	umowy	wskazanej	powyżej.*

*	Niepotrzebne	skreślić	–	prosimy	o	wybór	sposobu	zwrotu	płatności	uiszczonej	ceny.


