Regulamin Platformy Sprzedaży FMB „ANTRAX”

§ 1. Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

1.

Platforma Sprzedaży – serwis internetowy, zespół współpracujących ze sobą urządzeń
informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a
także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą
właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, dostępny pod adresem
https://www.antrax.com.pl/, za pośrednictwem którego Klient może złożyć ofertę zakupu
mebli i elementów meblowych, zwanych dalej „Produktem” lub „Produktami”,
realizowanej przez sieć dealerską Producenta.

2. FMB „ANTRAX” / Producent - Paweł Cięciwa prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą Fabryka Mebli Biurowych „ANTRAX” Paweł Cięciwa z

siedzibą w

Niepołomicach 32-005 przy ul. Grabskiej 11, NIP 6791005059, REGON 351322335.
3. Dealer - podmiot będący stroną umowy sprzedaży z Klientem.
Szczegółowe dane dotyczące Dealerów (nazwa, siedziba, numer, pod którym
przedsiębiorca został zarejestrowany, adres e-mail) zamieszczone zostały na Platformie
Sprzedaży w formularzu Zamówienia.
4. Użytkownik / Klient / Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych lub osoba prawna reprezentowana przez osobę uprawnioną do
reprezentacji, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która
korzysta lub zamierza korzystać z Platformy Sprzedaży.
5. Sprzedawca - wybrany przez Klienta Dealer będący stroną umowy sprzedaży.
6. Towar - rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem umowy sprzedaży,
a wskazane na Platformie Sprzedaży.
7. Oferta - skierowana przez Kupującego do wybranego Dealera za pośrednictwem
Platformy Sprzedaży oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej Towaru z

Dealerem, za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019.1145)., zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”.
Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy sprzedaży,
w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu
Towaru oraz terminu realizacji Zamówienia.
8. Koszyk - narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w sieci
dealerskiej Producenta, umożliwiające gromadzenie wybranych Towarów lub złożonych
Zamówień w jednym miejscu oraz podgląd wartości zakupów. Koszyk tworzony jest
automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego
Towaru. Wybranie opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi złożenia Zamówienia w
rozumieniu postanowień niniejszego Regulaminu, ani potwierdzenia jego otrzymania i
nie jest wiążące dla Kupującego, Producenta czy Sprzedawcy. Użytkownik może w
każdej chwili usunąć z Koszyka każdy wybrany Towar. W Koszyku Kupujący ma
możliwość zweryfikowania treści Zamówienia, tj. informacji wskazującej Użytkownikowi,
jaka będzie treść umowy zawartej w wyniku przyjęcia Oferty przez Dealera.
9. Zamówienie - określony przez Kupującego sposób (parametry) wykonania usługi lub
usług wskazanych przez Producenta (np. wykonania mebli nietypowych, na wymiar itp.)
składający się na treść Oferty kierowanej przez Kupującego za pośrednictwem
Producenta do Dealera.
W Zamówieniu, po określeniu parametrów usługi przez Kupującego, Platforma
Sprzedaży w sposób automatyczny zamieści dodatkowe informacje dotyczące przyszłej
umowy, w szczególności przybliżonej ceny Sprzedaży (wysokości wynagrodzenia
należnego Dealerowi).
Informacje dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu Towaru
oraz terminu realizacji Zamówienia przekazane zostaną Kupującemu przez Dealera w
wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 11 poniżej.
10. Złożenie Zamówienia - podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na
zaakceptowaniu przez niego treści wygenerowanego za pomocą Platformy Sprzedaży
Zamówienia (powstałego w oparciu o określony przez Kupującego sposób wykonania
usługi lub usług), rodzące skutki w postaci złożenia przez Kupującego Dealerowi Oferty
zawarcia umowy sprzedaży o treści wynikającej z Zamówienia.
Czynności techniczne prowadzące do Złożenia Zamówienia przez Kupującego polegają
na potwierdzeniu przez Kupującego Oferty poprzez „kliknięcie” na prawidłowo
wypełnionym formularzu Zamówienia opcji „Złóż zamówienie”, w konsekwencji czego na

wskazany w formularzu kontaktowym adres poczty elektronicznej Kupującego wysłana
zostanie wiadomość e-mail informująca Kupującego o fakcie złożenia Zamówienia o
określonej treści. W wyjątkowych przypadkach - gdy na Platformie Sprzedaży brak
informacji na temat dostępności Towaru - Kupujący otrzyma zwrotny e-mail z prośbą o
oczekiwanie na ustalenie, czy Towar jest dostępny oraz informację co do kosztów jego
transportu. O ustaleniu ww. informacji Dealer niezwłocznie poinformuje Kupującego.
11. Przyjęcie

Oferty

-

podjęte

przez

Dealera

czynności

techniczne

polegające

na zaakceptowaniu treści złożonej przez Kupującego Oferty, rodzące skutki w postaci
powstania pomiędzy Sprzedawcą (Dealerem) i Kupującym stanu związania Ofertą
zawarcia umowy sprzedaży.
Czynności techniczne prowadzące do Przyjęcia Oferty przez Dealera polegają na
potwierdzeniu przez Dealera w drodze wiadomości e-mail przesłanej Oferty. Wiadomość
e-mail skierowana do Kupującego zawiera również informację o

uzgodnionych z

Kupującym kosztach dostawy, jak również wystawioną przez Dealera fakturę pro forma.
12. Sprzedaż/Zawarcie umowy - wynikająca ze skutecznie przeprowadzonej procedury
Przyjęcia Oferty przez Dealera czynność prawna regulowana treścią art. 535-581
Kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy Klientem jest konsument, również treścią ustawy
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2019.134 z późn. zm.).
Do Zawarcia umowy dochodzi z chwilą uiszczenia przez Kupującego należności
wynikającej z faktury pro forma przesłanej przez Dealera. Za datę dokonania zapłaty
uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany w
fakturze pro forma.
13. Regulamin - niniejszy Regulamin Platformy Sprzedaży FMB „ANTRAX”, znajdujący się

pod adresem internetowym https://www.antrax.com.pl/?s=regulamin z możliwością jego
nieodpłatnego pobrania oraz przechowywania w formacie PDF.
14. Administrator danych przetwarzanych w zakresie działalności Portalu Sprzedaży FMB „ANTRAX”, tj. wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu podmiot decydujący o celach i
sposobach przetwarzania danych osobowych we wskazanym zakresie.
15. Polityka prywatności – dokument „Polityka prywatności stosowana przez FMB

„ANTRAX” w zakresie ochrony danych osobowych” dostępny na stronie internetowej
FMB „ANTRAX” pod adresem https://www.antrax.com.pl/?s=regulamin

§ 2. Informacje ogólne
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania
przez Użytkowników z Platformy Sprzedaży, ponadto określa sposób i warunki
zawierania za pośrednictwem Platformy Sprzedaży umów sprzedaży, wskazujący, jakie
czynności techniczne prowadzą do jej Zawarcia. Regulamin stworzony został na
podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.
Dz.U.2019.123 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
(t.j. Dz.U.2019.134 t.j. z późn. zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej
„Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”), a
także obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych przepisy polskiego prawa.
2. Usługa korzystania z Portalu Sprzedaży polega na zapewnieniu dostępu do
internetowego narzędzia zorganizowanego w domenie www.antrax.com.pl, w ramach
którego Użytkownicy otrzymują możliwość zapoznania się z Produktami Producenta
oraz możliwość realizacji spersonalizowanych Zamówień, jak również możliwość
zawierania z Dealerem (na warunkach określonych w Regulaminie) umów sprzedaży
Towarów lub świadczenia innych usług związanych z ich sprzedażą. W stosunku do
Użytkowników występujących w ramach Portalu Sprzedaży w charakterze Kupujących,
ww. usługa polega na nieodpłatnym oddaniu do używania na czas nieoznaczony
środków technicznych potrzebnych do Złożenia Zamówienia i Zawarcia umowy.
3. Podmiotem świadczącym drogą elektroniczną usługi polegające na zapewnieniu
dostępu

do

internetowej

Platformy

Sprzedaży

zorganizowanej

w

domenie

www.antrax.com.pl jest Paweł Cięciwa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Fabryka Mebli Biurowych „ANTRAX” Paweł Cięciwa z siedzibą w Niepołomicach 32-005
przy ul. Grabskiej 11, NIP 6791005059, REGON 351322335.
4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie działalności Platformy
Sprzedaży jest Paweł Cięciwa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fabryka
Mebli Biurowych „ANTRAX” Paweł Cięciwa z siedzibą w Niepołomicach 32-005 przy ul.
Grabskiej 11, NIP 6791005059, REGON 351322335.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych osobowych ma
prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne
zapewniające ochronę danych osobowych.

Dane osobowe pozyskane przez Administratora danych osobowych w ramach
działalności Platformy Sprzedaży będą wykorzystywane w konkretnych i określonych
celach opisanych dokładniej w Polityce Prywatności
5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych od momentu Złożenia Zamówienia
jest właściwy Dealer wybrany przez Kupującego.
6. Sprzedaż w ramach sklepu internetowego Producenta może odbywać się wyłącznie
poprzez Platformę Sprzedaży i Dealerów, na zasadach określonych w Regulaminie, 24
godziny w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu.
7. Wszystkie Towary, jak również ich nazwy, są używane w celach identyfikacyjnych i jako
takie objęte są prawem ochronnym na znaki towarowe.
8. Zamówienia należy składać w języku polskim.
9. FMB „ANTRAX” informuje, iż podczas korzystania z usług Platformy Sprzedaży w
urządzeniu Użytkownika instalowane są pliki typu "cookies". Instalacja plików jest
konieczna do prawidłowego świadczenia usługi, o której mowa w § 2 ust. 2 powyżej.
Szczegółowe informacje na temat plików typu "cookies" znajdują się w

Polityce

prywatności.
10. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Platformy Sprzedaży w sposób zgodny z
prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw
własności intelektualnej osób trzecich. Zabrania się w szczególności wykorzystywania
jakichkolwiek materiałów publikowanych na Platformie Sprzedaży (w tym zdjęć i opisów
Towarów) bez pisemnej zgody FMB „ANTRAX”.
11. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

§ 3. Składanie i realizacja zamówień
1. Zamówienia za pomocą Platformy Sprzedaży można składać 24 godziny na dobę przez
7 dni w tygodniu.
2. Złożenie Zamówienia nie wymaga założenia konta przez Klienta ani zalogowania się do
Platformy Sprzedaży.

3. Klient, poprzez Złożenie Zamówienia za pomocą Platformy Sprzedaży, składa ofertę
Zawarcia umowy wybranemu przez siebie Dealerowi.
4. Procedura Złożenia Zamówienia na wybrany Towar typowy Producenta wymaga
podjęcia przez Klienta następujących czynności:
1) Wybranie danego typowego Towaru przez Klienta,
2) Dodanie Towaru do Koszyka,
3) Wybranie Dealera, wypełnienie danych Klienta niezbędnych do wystawienia faktury

oraz danych dostawy,
4) „Kliknięcia” opcji „Złóż zamówienie” na wybrany Towar.
5. Procedura Złożenia Zamówienia na wybrany Towar dostosowany do indywidualnego
zapotrzebowania i wymagań Klienta wymaga podjęcia przez niego następujących
czynności:
1) Skonfigurowanie parametrów Towaru pod indywidualne preferencje Klienta,
2) Dodanie Towaru do Koszyka,
3) Wybranie Dealera, wypełnienie danych Klienta niezbędnych do wystawienia faktury

oraz danych dostawy,
4) „Kliknięcia” opcji „Złóż zamówienie” na skonfigurowany Towar.
6. Złożenie Zamówienia przez Klienta w sposób określony w ust. 4 powyżej oznacza
złożenie przez Klienta Oferty zakupu wybranego Towaru na warunkach wybranych i
zaakceptowanych przez Klienta w trakcie procedury składania Zamówienia.
7. Złożenie Zamówienia przez Klienta w sposób określony w ust. 5 powyżej oznacza
złożenie przez Klienta Oferty zakupu indywidualnie skonfigurowanego Towaru na
warunkach wybranych i zaakceptowanych przez Klienta w trakcie procedury składania
Zamówienia. Producent nie odpowiada za prawidłowość wymiarów Produktu podanych
przez Klienta oraz oświadcza, iż wymiary dostarczonego Produktu mogą różnić się od
wymiarów podanych przez Klienta podczas składania Zamówienia do 4 mm, co wynika z
procesów produkcyjnych stosowanych przez Producenta.
8. Potwierdzeniem wysłania przez klienta złożenia zamówienia jest automatyczne wysłanie
maila na wskazany w formularzu kontaktowym adres poczty elektronicznej.
9. Najpóźniej w następnym dniu roboczym po Złożeniu przez Klienta Zamówienia
na wybrany Towar Klient otrzyma od Dealera elektroniczne potwierdzenie Przyjęcia
Oferty oraz fakturę pro forma zawierającą dane rachunku bankowego, na który Klient
powinien uiścić wynagrodzenie za zamówiony Towar.

W wyjątkowych przypadkach - gdy na Platformie Sprzedaży brak informacji na temat
dostępności Towaru - Kupujący otrzyma zwrotny e-mail z prośbą o oczekiwanie na
ustalenie, czy Towar jest dostępny oraz informację co do kosztów jego transportu. O
ustaleniu ww. informacji Dealer niezwłocznie poinformuje Kupującego.
10. Realizacja przyjętego przez Dealera Zamówienia na wybrany przez Klienta Towar
rozpoczyna się od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Dealera
wskazanym na fakturze proforma.
11. Nieprawidłowo wypełniony formularz Zamówienia nie będzie rozpatrywany przez
Dealera. W szczególności Dealer zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień
wzbudzających wątpliwości lub zawierających dane niekompletne. Klient zostanie
niezwłocznie poinformowany przez Dealera o zaistnieniu takiej sytuacji.
12. Realizacja przez Dealera Zamówienia złożonego przez Klienta kończy się z chwilą
dostarczenia
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postanowień § 4.
§ 4. Zmiana danych
1. Jeżeli po skierowaniu Zamówienia do realizacji okaże się, że Producent dokonał zmian
w Produkcie, wycofał dany Produkt z produkcji lub chwilowo brakuje w

ofercie

Producenta danego Produktu, Dealer niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie i
jednocześnie zaproponuje zmianę Zamówienia, oferując inny dostępny Produkt wraz z
aktualną ceną. W razie potwierdzenia przyjęcia przez Klienta proponowanej zmiany,
termin realizacji Zamówienia rozpoczyna się z dniem potwierdzenia zmiany. Zmianę
Zamówienia Klient potwierdza za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Brak zgody Klienta na zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej, skutkować będzie
zwrotem wpłaconej przez Klienta ceny za zamówiony Produkt.
§ 5. Ceny
1. Zamieszczone na Platformie Sprzedaży Produkty wraz z cenami nie stanowią oferty
sprzedaży, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71
Kodeksu cywilnego.
2. Ceny Produktów zamieszczone Platformie Sprzedaży wyrażone są w złotych polskich
(PLN) i określone są jako ceny netto oraz ceny brutto (zawierające podatek VAT).

3. Podane ceny są cenami ostatecznymi.
4. Cena podana przy każdym Produkcie staje się ceną wiążącą strony umowy Sprzedaży i
Producenta z chwilą Złożenia Zamówienia przez Klienta.
5. Do każdego Zamówienia właściwy Dealer wystawi fakturę VAT.
§ 6 Dostawa i odbiór Produktu
1.

Dostawa
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jest

realizowana
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FMB

„ANTRAX”

w następujących terminach:
1) W wypadku Złożenia Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 ust. 4, którego
przedmiotem będą wyłącznie Produkty typowe, zostaną one dostarczone do
Dealera w terminie do 15 dni roboczych.
2) W wypadku Złożenia Zamówienia, w którym co najmniej 1 Produkt będzie nosił cechy
Produktu określającego indywidualne zapotrzebowanie i wymagania Klienta (zgodnie
z procedurą opisaną w § 3 ust. 5), wszystkie zamówione Produkty (typowe i
nietypowe) zostaną dostarczone do Dealera w terminie do 20 dni roboczych.
2. Od chwili dostarczenia przez Producenta Produktu Dealerowi Producent nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie realizowanej przez Dealera do
Kupującego. Zarówno Producent, jak i Dealer nie ponoszą odpowiedzialności za
opóźnienia w dostawie wynikłe z przyczyn nieleżących po ich stronie.
3. Dostawa zamówionego Produktu przez Dealera nastąpi w terminie ustalonym
indywidualnie przez Dealera z Klientem.
4. Dostawa, o której mowy w ust. 3 powyżej, odbywa się w wybrany przez Klienta sposób:
1) odbiór własny z punktu sieci handlowej od Dealera - koszty dostawy wynoszą 0,00 zł,
2) dostawa przez Dealera pod adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, na
obszarze województwa, w którym Dealer posiada wybrany punkt sprzedaży - koszty
dostawy ustalane będą przez Dealera indywidualnie.
5. Wydanie i odbiór produktu przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie
dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności produktu ze
złożonym zamówieniem.
6. Dostawa nie obejmuje rozpakowania i montażu Produktów, chyba że strony w umowie
sprzedaży ustaliły inaczej.

7. Podczas odbioru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej
i jakościowej dostarczonego Produktu z Zamówieniem oraz kontroli, czy Produkt nie
posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu. Klient zobowiązany
jest dokonać kontroli w obecności osoby dostarczającej zakupiony Produkt.
8. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany Produkt posiada braki ilościowe albo też został
mechanicznie uszkodzony, należy niezwłocznie sporządzić protokół szkodowy oraz
poinformować o zaistniałej sytuacji Dealera w celu jak najszybszego rozwiązania
problemu.
9. Przyjęcie przez Klienta dostarczonego Produktu bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie
roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego.

§ 7. Reklamacje
1. Wszystkie Produkty dostępne na Platformie Sprzedaży objęte są gwarancją jakości na
okres 1 roku od dnia wydania Produktu Klientowi.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta będącego
konsumentem wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z

umową

na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz uprawnień
Klienta z tytułu rękojmi za wady produktu wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.
3. Dokumentem poświadczającym możliwość skorzystania przez Klienta z uprawnień
określonych w ust. 1 i 2 powyżej jest faktura VAT wystawiona przez Dealera.
4. Celem skorzystania z uprawnień określonych w ust. 1 i 2 powyżej Klient powinien
skontaktować się bezpośrednio z Dealerem.
5. Różnice w odcieniu drewna, płyty laminowanej, które wynikają z różnie ustawionych

parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia
reklamacji. Obrazy przedstawione na Platformie Sprzedaży są poglądowe, materiały i
kolory różnić się mogą nieznacznie od dostępnych.
6. Producent oświadcza, iż reklamacji i gwarancji nie podlegają różnice w wymiarach

Produktów zamówionych w sposób określony w § 3 ust. 5 Regulaminu nieprzekraczające
4 mm w stosunku do wymiarów podanych podczas składania Zamówienia przez Klienta,
będące różnicami wynikającymi z procesów technologicznych związanych z produkcją.

§ 8. Odstąpienie od umowy
1. W okresie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego Produktu
typowego zgodnie z procedurą określoną w § 3 ust. 4 Klient będący konsumentem może
odstąpić od umowy bez podania przyczyny zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Celem skutecznego skorzystania
z uprawnienia do odstąpienia od umowy Klient składa Dealerowi stosowane
oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie
oświadczenia przed jego upływem.
2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje
Kupującemu w przypadku Zawarcia umowy na skutek Złożenia przez niego Zamówienia
na

Towary

wykonane

zgodnie

ze

specyfikacją

Kupującego

według

jego

zindywidualizowanych potrzeb zgodnie z procedurą opisaną w § 3 ust 5. W takim
przypadku zastosowanie ma art. 38 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a
w szczególności uregulowania, zgodnie z którymi prawo odstąpienia od umowy nie
przysługuje Kupującemu w wypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest
rzecz nieprzefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca
zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Kupującego.
3. W przypadku odstąpienia od umowy koszt transportu Produktu do sieci handlowej
Dealera obciąża odstępującego Klienta. Zwracany w trybie odstąpienia od umowy
Produkt powinien być dostarczony Dealerowi w stanie nienaruszonym, fabrycznie
opakowanym, kompletnym wraz z fakturą VAT.
4. Dealer w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego Produktu dokonuje jego
sprawdzenia. Jeżeli Produkt spełnia wymagania określone w ust. 3 i ust. 4 powyżej,
Dealer wystawi fakturę korygującą i zwróci Klientowi uiszczoną cenę na wskazany przez
Klienta rachunek bankowy.
5. Dealer nie przyjmie przesyłki Produktu odesłanego przez Klienta za pobraniem.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Prawem

właściwym dla rozpatrywania sporów, których przedmiotem są usługi

świadczone przez Producenta na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo
polskie.
2. Wszelkie

spory

związane

z

usługami

świadczonymi

przez

Producenta

będą

rozstrzygane przez właściwe miejscowo sądy właściwe ze względu na siedzibę
Producenta.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartej przez Dealera i
Kupującego umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Dealera.
4. Złożenie Zamówienia za pomocą Platformy Sprzedaży jest jednoznaczne z akceptacją
przez Klienta postanowień Regulaminu, w tym zgodą na przetwarzanie danych
osobowych Klienta zgodnie z Polityką prywatności.
5. Właściciel Platformy Sprzedaży ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
6. Jeżeli

którekolwiek

postanowienie

Regulaminu

zostanie

uznane

prawomocnym

orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
7. Regulamin

znajduje

się

pod

adresem internetowym

https://www.antrax.com.pl/?

s=regulamin, z możliwością jego pobrania oraz przechowywania w formacie PDF.
8. Regulamin

wchodzi

w

życie

z

chwilą

opublikowania

na

stronie

internetowej

www.antrax.com.pl
9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

