Regulamin
Sprzedawcą jest Bartosz Siuszko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bartosz Siuszko w Nakle nad Notecią 89-100 przy
ulicy Jana Kilińskiego 2, NIP: 5581805445, REGON: 361297931, telefon: +48 500 34 34 53,
poczta elektroniczna: sklep@arteri.pl.

§1 Postanowienia ogólne
1.
Towary przez nas oferowane są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
2.
Oferowane Towary zostały objęte gwarancją producenta. Zasady, okres oraz tryb
realizacji uprawnień wynikających z gwarancji określa Karta gwarancyjna dostarczana
Kupującemu wraz z zakupionym towarem. Gwarancja nie wyłącza oraz nie ogranicza
możliwości skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za
wady towaru.
3.
Towary zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski. Informacje dotyczące
Towaru znajdujące się w opisie aukcji stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w
rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
4.
Wszelkie ceny oferowanych towarów podawane są w polskich złotych (PLN), są
cenami brutto zawierającymi podatek VAT, cła oraz inne składniki.
§2 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa
1.
Zamówienia realizujemy według kolejności ich wpłynięcia.
2.
Czas realizacji zamówienia podawany jest każdorazowo w opisie aukcji.
3.
Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Koszt dostawy
jest podany każdorazowo w opisie aukcji.
4.
Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego
zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości
powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić nas o
zaistniałej sytuacji.
§3 Metody płatności
1.
Kupujący może dokonać zapłaty w następujący sposób:
a)
za pośrednictwem systemu PayU,
b)
przelew tradycyjny na nasz rachunek bankowy prowadzony przez mBank S.A. o
numerze: 44 1140 2004 0000 3502 7563 7824.
2.
Kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni od dnia zakupu.
W przypadku braku płatności w określonym terminie wysyłamy wiadomość
z przypomnieniem o konieczności dokonania zapłaty. W razie dalszego braku wpłaty
unieważniamy ofertę oraz występujemy o zwrot prowizji do Allegro.
3.
Sprzedaż Towaru dokumentujemy paragonem lub fakturą VAT. Dowód zakupu jest
dostarczany Kupującemu wraz z Towarem. Faktury przesyłamy drogą elektroniczną, tym
samym Kupujący oświadcza, iż akceptuje wystawienie i przesłanie oryginału faktury VAT
bez podpisu, w formie elektronicznej w formacie PDF na adres poczty elektronicznej, zgodnie

z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzaniem
Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur VAT.
§4 Rękojmia za wady Towaru
1.
Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest
odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub
prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący
wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
2.
Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wadu odbywa się
na koszt Sprzedawcy.
3.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu. W przypadku Towaru używanego
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem roku od dnia
wydania Towaru Kupującemu.
4.
Zgodnie z art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przy sprzedaży
na rzecz Kupującego będącego przedsiębiorcą odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi
zostaje wyłączona.
5.
Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres
sklep@arteri.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na
formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6.
Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres
89-100 Nakło nad Notecią, ul. Jana Kilińskiego 2.
7.
Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Kupującego w terminie 14 dni od dnia jego
otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego
uwzględnieniem.
8.
Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru
na nowy.
§5 Odstąpienie od umowy sprzedaży
1.
Kupującemu będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014
r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do dostąpienia od umowy zwartej na odległość
bez podawania przyczyny.
2.
Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni od momentu objęcia
Towaru w posiadanie przez Kupującego lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż
przewoźnik.
3.
Kupujący może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną
lub na adres pocztowy Sprzedawcy.
4.
Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o
odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
5.
Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia o
odstąpieniu od umowy.
6.
Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszelkie otrzymane od niego
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy
użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący
wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami.

7.
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Kupującego, może
wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem
lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.
Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9.
Kupujący ma obowiązek zwrócić rzez Sprzedawcy lub przekazać ją osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, od
dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze
Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
10.
Kupujący ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
11.
W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie
wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
12.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w stosunku do umów, o
których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta m. in. w
odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb.
§6 Postanowienia dodatkowe
1.
Wszelkie treści zamieszczone na aukcjach Sprzedawcy a nie pochodzące od serwisu
Allegro (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony
przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie
tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
2.
W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają
zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3.
Kupujący będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod
rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego.
Niezależnie od tego Kupujący może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego)
rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie
internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
4.
Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu
zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Kupującego
zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

Załącznik nr 1 – wzór odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Adresat:
P.U.H. Bartosz Siuszko
ul. Jana Kilińskiego 2
89-100 Nakło nad Notecią
Adres e-mail: sklep@arteri.pl
Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy
(w miarę możliwości podać dodatkowo numer aukcji):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Adres konsumenta:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Numer rachunku bankowego konsumenta do zwrotu płatności:
…………………………………………………………………………………………………
Podpis konsumenta (tylko w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej)
…………………………………
Data wypełnienia formularza:
…………………………………

Załącznik nr 2 - formularz zgłoszenia reklamacji

…………………, dnia ……………. r.
(miejscowość, data)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI
1. Dane Klienta
Imię
i nazwisko
Adres
E-mail
Telefon

2. Informacje o przedmiocie reklamacji
Towar
(kod towaru/ nr
seryjny, nazwa)

Data zakupu
Opis wady
(w tym moment
wystąpienia wady)

3. Żądanie Klienta:
☐ nieodpłatna naprawa Towaru
☐ wymiana na nowy Towar
☐ odstąpienie od umowy i zwrot zapłaconej ceny*
☐ obniżenie ceny Towaru*
*Pouczenie: Klientowi przysługuje możliwość żądania zwrotu zapłaconej ceny lub obniżenia
ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla
Klienta wymieni Towar wadliwy lub usunie wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania,
jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie
naprawił lub nie wymienił Towaru na nowy.
…………………………………………….
(podpis Klienta)

