REGULAMIN ZAKUPU TOWARÓW Z FIRMY GOSPODASTWO PIOTR LEHMAN
1.

PRZEPISY OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa sposób i formę zamawiania towarów z firmy Gospodarstwo Piotr
Lehman. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zamówienia, którego
złożenie oznacza akceptację Regulaminu.
1.2 Zwrotom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
Sprzedający – firma Gospodarstwo Piotr Lehmann z siedzibą w Gdyni, nip 958-13-74-680,
Kupujący - osoba fizyczna/prawna nabywająca towary od Sprzedającego.
Towary - produkty znajdujące się w ofercie Sprzedającego.
 Producent – osoba prawna, będąca wytwórcą Towarów




2.

ZAMÓWIENIE TOWARÓW

2.1 Zapytanie ofertowe oraz składanie zamówienia
2.1.1 Po otrzymaniu zapytania ofertowego w formie elektronicznej lub telefonicznej, Sprzedający
sporządza ofertę zawierającą: cenę poszczególnych towarów, warunki i koszty dostawy, termin
realizacji zamówienia oraz sposób płatności.
2.1.2 W celu nabycia towaru Kupujący składa zamówienie w formie elektronicznej. Komunikacja i
ustalenia tą drogą, między Sprzedającym a Kupującym są wiążącą formą współpracy. W zamówieniu
Kupujący określa rodzaj towaru, ilość towaru a także wskazuje miejsce dostarczenia towaru.
Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia. W przypadku towaru z nadrukiem graficznym,
Kupujący szczegółowo określa swoje wymagania wobec projektu graficznego lub przesyła swój
projekt graficzny.
2.2 Proces ustalania i akceptacji projektu nadruku
2.2.1 Po otrzymaniu od Kupującego szczegółowych wymagań wobec projektu graficznego lub
otrzymaniu projektu graficznego Sprzedający przekazuje projekt do grafika w celu jego dostosowania
do nadruku na Towarze.
2.2.2 Sprzedający przesyła Kupującemu wstępną propozycję nadruku w terminie do 14 dni roboczych.
Po otrzymaniu propozycji projektu Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z nim dokładnie i zgłosić
ewentualne zmiany/poprawki. Należy dokładnie sprawdzić teksty pod względem merytorycznym i
redakcyjnym oraz kompozycje graficzne. Lista zmian/ poprawek powinna być czytelna i spójna oraz
przesłana w całości w formie elektronicznej.
2.2.3 Po dokonania ustaleń w sprawie ostatecznej wersji projektu nadruku, Kupujący ma obowiązek
przesłać do Sprzedającego informację w formie elektronicznej o akceptacji projektu nadruku.
2.2.4 Sprzedający zastrzega, że odcienie kolorów nadruku na Towarze mogą nieznacznie różnić się od
tych znajdujących się w zaakceptowanym w formie elektronicznej projekcie.
3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

3.1 Terminy realizacji są ustalane indywidulnie, w zależności od rodzaju i ilości zamawianego towaru.
3.2 Towar pakowany jest w workach, w jednym worku może znajdować się + - 3 opakowań. Worki
te są umieszczane na palecie, na europalecie o wysokości do 270 cm.
4 DOSTAWA TOWARU
4.1 Dostawa towaru bezpośrednio od Producenta
4.1.1 Sprawdzenie zgodności otrzymanego Towaru z zamówieniem leży w obowiązku Kupującego. W
przypadku stwierdzenia uszkodzeń/niezgodności Towaru należy sporządzić protokół oraz
niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
4.1.2 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi
przewozu, w przypadku gdy zaistnieje siła wyższa, m. in. trudne warunki pogodowe (niskie
temperatury, mgła, duże opady śniegu, gołoledź itp.), strajki, powodzie, trzęsienie ziemi, pożary itp.
4.2 Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej
4.2.1 Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie powstałe z winy firmy kurierskiej.
4.2.2 Sprawdzenie zgodności przesyłki z zamówieniem w momencie odbioru paczki leży w
obowiązku Kupującego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy sporządzić w obecności kuriera
protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
4.2.3 W przypadku nieodebrania paczki w oznaczonym terminie, Kupujący zostaje obciążony
kosztami jej odesłania do Sprzedającego.
4.2.4 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi
przewozu, w przypadku gdy zaistnieje siła wyższa, m. in. trudne warunki pogodowe (niskie
temperatury, mgła, duże opady śniegu, gołoledź itp.), strajki, powodzie, trzęsienie ziemi, pożary itp.

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1 Powyższy Regulamin jest obowiązujący na mocy art. 384 Kodeksu Cywilnego.
5.2 Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
5.3 Do momentu całościowej zapłaty za zamówiony Towar, Towar stanowi własność Sprzedającego.
5.4 Kwestie nieuwzględnione w powyższym Regulaminie, zostaną rozstrzygnięte zgodnie z
przepisami Kodeksu Cywilnego.
5.5 Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich roszczeń jest sąd właściwy Sprzedającemu.

