OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS)
1.



Kolor



Inne - niezbędne

9.

Katalog dostępny jest na stronie www oraz na aukcjach Sprzedajacego poprzez Użytkowika

Warunki sprzedaży określają zasady sprzedaży towarów i produktów oraz usług, których

sprzedawcą jest: 4K Danuta Jasińska, ul. Wypoczynkowa 30, 42-480 Poręba, NIP: 649 132 28 73, REGON:
366012123 zwana dalej Firmą lub Sprzedającym. Adres do koerspondencji: ul. Westerplatte 30, 42-400

czterykozy_pl (ebay, dawanda, allegro).

Zawiercie
10.
2.

Ogólne warunki sprzedaży, dalej WS są dostępne na stronie internetowej www.czterykozy.pl

Po otrzymaniu od Klienta Zamówienia Sprzedający skontaktuje się z Kupującym

poprzez

wystawienie faktury proforma płatnej przelewem chyba, że strony ustalą inaczej.

oraz w siedzibie Firmy
11.
3.

Kupującym lub Zamawiającym w rozumieniu niniejszego WS jest kontrahent Sprzedawcy.

4.

WS obowiązują w stosunku do wszelkich zamówień i umów zawieranych przez Sprzedawcę

Umów.

5.

Zaksiegowanie należności na koncie Firmy 4K wartości wynikającej z Faktury

rozpoczyna

proces realizacji zamówienia, chyba, że strony ustalą inaczej.

12.

W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Kupującego wpłacona należność podlega

zwrotowi w wysokości 50 %. Pozostała część nie podlega zwrotowi.
Kupujący zawierając oddzielną umowę na kupno produktów i/lub zamówienie usług, akceptuje

warunki zapisane w niniejszym WS bez zastrzeżeń.

13.

W przypadku niezwłocznego poinformowania o rezygnacji z zamówienia tj. 5 dni robczych

liczonych od dnia zaksięgowania należności na koncie Firmy 4K Danuta Jasińska, istnieje możliwość
negocjacji wysokości zwrotu wpłaconej kwoty.

6.

Umowy indywidualne mogą modyfikować regulacje zawarte w WS jedynie

po pisemnej

akceptacji przez obie Strony warunków w/w Umowy.
7.

W przypadku kolejnych stosunków gospodarczych, akceptacja WS przy zawarciu pierwszej

umowy, uważana jest za akceptację WS przy kolejnych umowach.

14.

Punkt 12 ma zastosowanie w przypadku rezygnacji z zamówienia przed jego wysyłką do

Kupujacego.
15.

Wszelkie koszty dodatkowe wynikające ze zmiany zamówienia w trakcie realizacji lub podania

błędnych informacji ponosi zamawiający.
8.

Kupujący zobowiązany do składania zamówienia w formie pisemnej podając informacje

zgodnie z katalogiem Cztery Kozy oraz dane niezbędne do realiazji zamówienia w szczególności:


Dane Zamawiajacego: imię i nazwisko (nazwa Firmy), NIP, adres, nr telefonu, adres email



Dane fakturowania



Forma i adres dostawy: kod pocztowy, miejscowość, osoba do kontaktu



Wybrany model



Ilość zamawianych sztuk

16.

Zamówiony towar, dostarczony do Kupującego, nie podlega zwrotowi.

17.

Kupujący składając zamówienie jednocześnie oświadcza, iż znane mu są cechy materiałowe

betonu architektonicznego, a w szczególności te wskazane w punkcie 18 i 19 i akceptuje wszelkie różnice
w zakupionym produkcie, w stosunku do materiałów prezentowanych w materiałach graficznych

1

producenta na jego stronie, jak i na stronach aukcji, lub też w stosunku do materiału dostarczonego w

2.

Beton architektoniczny jest tworzywem ze swojej natury zmiennym w cechach estetycznych,

postaci próbek materiałów / produktów.

a wszelkie smugi, pustki i ich niejednorodność, oraz zmienność ułożenia są dla materiału typowe
i podkreślają jego charakter. Produkty Sprzedawcy mogą wykazywać zmienności i odchylenia

18.

Beton architektoniczny, z którego wytworzono produkt, zbrojony jest w masie włóknem

wymiarowe. Cechy te nie mogą stanowić podstawy reklamacji.

rozproszonym co ulepsza jego parametry techniczne. Produkty w naszej ofercie dodatkowo pokryte są
powierzchniowo lakierem chroniącym je przed zabrudzeniami. Nie zalecamy, by produkty były narażone
na stały kontakt z wodą.

3.

Poszczególne partie produkcyjne ze względu na: różnice w warunkach atmosferycznych, w tym

składowania przez Kupującego, różnice w używanych do produkcji kruszywach czy produktach mogą
wykazywać zmienność walorów estetycznych/wizualnych. Cechy te nie mogą stanowić podstawy

19.

Beton architektoniczny jest tworzywem ze swojej natury zmiennym w cechach estetycznych, a

reklamacji.

wszelkie smugi, pustki i ich niejednorodność, oraz zmienność ułożenia są dla materiału typowe i
podkreślają jego charakter. Każdy wyrób ma inny, niepowtarzalny charakter. Produkty oferowane przez
CZTERY KOZY mogą wykazywać zmienności i odchylenia wymiarowe. Poszczególne partie produkcyjne

4.

W przypadku stwierdzenia wad Nabywca wstrzymuje się z układaniem wyrobu i składa

reklamację.

ze względu na: różnice w w warunkach atmosferycznych, w tym składowania przez Kupującego, różnice w
używanych do produkcji kruszywach czy produktach mogą wykazywać zmienność walorów
estetycznych/wizualnych. Cechy te nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Zakupienie jednorazowo

5.

Jeśli pomimo wykrycia wady, Kupujący wbudował wadliwy produkt, reklamacja nie zostanie

uwzględniona.

potrzebnej ilości wszystkich materiałów zwiększa szanse na powtarzalności koloru i cech wyrobów.
6.
20.

Kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia dostawy przy rozładunku (ilość, zgodność z

Podstawą zgłoszenia roszczeń jest posiadanie przez kupującego Paragonu lub Faktury VAT,

Etykietki dostarczonego wyrobu (jeśli była)

zamówieniem). Towar odebrany bez zastrzeżeń uznaje się jako wolny od wad widocznych.
7.

Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać niezbędne dane do jego przyjęcia.

towarów, zapłaci Sprzedającemu kaucję. Wyskość kaucji ustalona na kwotę 30 zł zostanie zwrócona po

8.

„Odpowiedź Sprzedającego na zgłoszenie reklamacyjne” oznacza, że skutecznie ono dotarło i

zwróceniu przez Sprzedającego Prezentera chyba, że strony zdeycydują inaczej.

zostało zarejestrowane.

21.

Jeśli Kupujący, wraz z towarem przyjął Prezenter Reklamowy służący do dalszej odsprzedaży

GWARANCJA
1.

9.

Reklamujący zobowiązany jest do współpracy ze Sprzedającym w zakresie realizacji Reklamacji.

10.

Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie 14 dni roboczych od zgłoszenia

Firma udziela na swoje wyroby gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc od daty zakupu produktu,

pod warunkiem zastosowania materiału zgodnie z przeznaczeniem i stosowania instrukcji montażu
zalecaną przez Sprzedającego.

reklamacji w formie elektronicznej lub pisemnej zgodnie z formą jej zgłoszenia.

11.

Jeśli to konieczne (dotyczy płytek dekoracyjnych) Sprzedający dokona oględzin w miejscu

wskazanym przez Nabywcę celem zbadania zasadności reklamacji.
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12.

Sposób przekazania towaru (art. Dekoracyjne) zostanie ustalony między stronami.

2.

Oświadczenia o odstąpieniu od umowy w postaci FORMULARZA ZWROTU/WYMIANY

(dostępny na www.czterykozy.pl w zakładce „pliki do pobrania”) należy przesłać drogą pocztową: 4K
13.

W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na wolny od wad w

Danuta

Jasińska,

ul.

Westerplatte

3,

42-400

Zawiercie

lub

drobą

elektroniczną

czterykozy.na.allegro@gmail.com
terminie i na zasadach uzgodnionych obustronnie.
3.
14.

ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobu. W pozostałych przypadkach Producent ponosi

4. Zwrot przedmiotu przedmiotu wraz z dokumentem zakupu winnien nastąpić niezwłocznie po

koszty wymiany towaru do wysokości cenny sprzedaży wyrobu.

15.

Do Oświadczenia należy załączyć dowód zakupu tj. paragon lub fakurę.

Jeżeli Nabywca świadomie wbudował wyrób z wcześniej widocznymi wadami, producent nie

W przypadku gdy wymiana lub naprawa wyrobu jest utrudniona lub niosłaby ze sobą znaczne

przesłaniu FORMULARZA.

5.

Klient może dokonać wymiany towaru na inny, dostępny w naszym asortymencie.

koszty, a wada wyrobu nie ma istotnego wpływu na jego przydatność dla Kupującego, Producent może
odpowiednio obniżyć cenę wyrobu za zgodą Nabywcy.

6.

Kupujący jest zoobowiązany do zwrotu rzeczy nieużywanej tj.towar winnien być w

niepogorszonym stanie, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu oraz posiadać
16.

Sprzedawca w celu rozpatrzenia reklamacji Klienta dotyczącej wymiany lub naprawy towaru

oraz w przypadku kwestionowania zgodności towaru z umową może korzystać z opinii specjalistów,

oryginalne metki. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.

przedstawicieli półprodutków itp.
7.
17.

Gwarancji nie podlegają wyroby uszkodzone w wyniku nieprzewidzianych wypadków losowych

Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający

brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne

np. klęsk żywiołowych

opakowanie.

18.

8.

Gwarancji nie podlegają wyroby uszkodzone

Sprzedający po zaakcepotowaniu zwrotu przedmiotu zwróci Kupującemu należność w terminie

do 14 dni. W przypadku wymiany zwróci różnicę w cenie.
19.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
9.

przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący. Koszt wymiany towaru zgodnie z cennikiem

Sprzedającego.

ZWROT/WYMIANA
10.
1.

Zwroty towarów ralizujemy zgodnie z obowiązującym prawem. Zgodnie z ustawą o prawach

Przedmioty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące

zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb nie podlegają zwrotowi

konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie
Oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
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