
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

§1. Definicje  

Terminy pisane wielką literą i uż yte w niniejsżym Regulaminie Sklepu internetowego 
(„Regulamin”) mają następujące żnacżenie: 

 „Sprzedający” – Firma Wanicki sp. ż o.o. ż siedżibą w Mogilanach, prży ul. Mys lenickiej 19, 
32-031 Mogilany, wpisana do rejestru prżedsiębiorco w Krajowego Rejestru Sądowego 
prżeż Sąd Rejonowy dla Krakowa -S ro dmies cia w Krakowie, XII Wydżiał Gospodarcży KRS 
pod nr 0000214618, ż kapitałem żakładowym w wysokos ci 12 800.000,00 żł, NIP: 944-210-
86-67, numer rejestrowy BDO: 000020346, posiadający adres e-mail: sklep@wanicki.pl 
oraż tel.: (+48) 12 270 80 32 

albo BW Wanicki sp. ż o.o. ż siedżibą w Mogilanach, prży ul. Mys lenickiej 19, 32-031 
Mogilany, wpisana do rejestru prżedsiębiorco w Krajowego Rejestru Sądowego prżeż Sąd 
Rejonowy dla Krakowa -S ro dmies cia w Krakowie, XII Wydżiał Gospodarcży KRS pod  
nr 0000277732, ż kapitałem żakładowym w wysokos ci 300.000,00 żł, NIP: 944-215-81-97, 
numer rejestrowy BDO: 000046158, posiadający adres e-mail: sklep@wanicki.pl oraż tel.: 
(+48) 12 270 80 32 

- w żależ nos ci od tego, kto ra że spo łek żostała wskażana prży składaniu żamo wienia prżeż 
Kupującego w Sklepie Internetowym. 

 „Kupujący” – osoba fiżycżna, osoba prawna lub jednostka organiżacyjna niebędąca osobą 
prawną, kto ra żawarła Umowę że Sprżedającym. 

 „Konsument” – Kupujący będący osobą fiżycżną, kto ra żawiera że Sprżedającym Umowę 
nieżwiążaną beżpos rednio ż jego dżiałalnos cią gospodarcżą lub żawodową. 

 „Sklep Internetowy” – sklep internetowy prowadżony prżeż Sprżedającego, dostępny pod 
domeną internetową www.sklep.wanicki.pl. 

 „Towar” – produkty oferowane w Sklepie Internetowym, w tym w sżcżego lnos ci cżęs ci 
żamienne, eksploatacyjne lub inne komponenty do pojażdo w samochodowych (fabrycżnie 
nowe lub uż ywane). 

 „Strony” – Sprżedający oraż Kupujący. 

 „Umowa” – umowa sprżedaż y Towaru żawarta pomiędży Sprżedającym i Kupującym, kto rej 
integralną cżęs c  stanowi niniejsży Regulamin.  

 

§ 2.  Postanowienia ogólne 

1. Niniejsży Regulamin stanowi regulamin s wiadcżenia usług drogą elektronicżną  
w rożumieniu Ustawy ż dnia 18 lipca 2002 r. o s wiadcżeniu usług drogą elektronicżną. 
Usługi s wiadcżone prżeż Sprżedającego, jako usługodawcę, na rżecż Kupującego, jako 
usługobiorcy, polegają na umoż liwieniu Kupującemu prżeglądania tres ci w ramach Sklepu 
Internetowego, żałoż enia konta Kupującego w Sklepie Internetowym, składania żamo wien  
na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i żawieraniu Umowy. 

2. Niniejsży Regulamin okres la żasady korżystania że Sklepu Internetowego, składania 
żamo wien  na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarcżania żamo wionych 
Towaro w Kupującemu, uisżcżania prżeż Kupującego ceny sprżedaż y Towaru, 
uprawnienia  Kupującego do anulowania żamo wienia i odstąpienia od Umowy oraż żasady 
składania i rożpatrywania reklamacji. 

3. Do korżystania że Sklepu Internetowego, w tym prżeglądania asortymentu Sklepu 
Internetowego oraż składania żamo wien  na Towary, nieżbędne są:  

a. urżądżenie kon cowe ż dostępem do sieci Internet i prżeglądarką internetową typu 
Internet Explorer, Google Chrome, Możilla Firefox, Opera, Safari, 

b. aktywne konto pocżty elektronicżnej (e-mail). 
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4. Kupujący jest uprawniony i żobowiążany do korżystania że Sklepu Internetowego żgodnie 
ż jego prżeżnacżeniem. 

5. Kupujący żobowiążany jest do powstrżymywania się od jakiejkolwiek aktywnos ci, kto ra 
mogłaby wpłynąc  na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym  
w sżcżego lnos ci od jakiegokolwiek ingerowania w jego żawartos c  i elementy technicżne,  
w tym od dostarcżania tres ci o charakterże beżprawnym. Zabronione jest wykorżystywanie 
Sklepu Internetowego do celo w innych niż  jego prżeżnacżenie, w tym  
w sżcżego lnos ci rożsyłanie spamu, prowadżenie na stronach internetowych Sklepu 
Internetowego jakiejkolwiek dżiałalnos ci komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 

6. Sprżedający w najsżersżym dopusżcżalnym prżeż prawo żakresie nie ponosi 
odpowiedżialnos ci ża żakło cenia, w tym prżerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, 
w tym takż e spowodowane siłą wyż sżą, niedożwolonym dżiałaniem oso b trżecich lub 
niekompatybilnos c  Sklepu Internetowego ż infrastrukturą technicżną Kupującego. 

7. Sprżedający ma prawo prowadżenia prac konserwacyjnych Sklepu Internetowego, kto re 
mogą cżasowo utrudniac  lub uniemoż liwiac  korżystanie ż jego usług. Ze wżględo w 
beżpiecżen stwa Sprżedający żastrżega sobie prawo do cżasowego żawiesżenia Sklepu 
Internetowego w celu naprawy usterek i likwidacji moż liwych żagroż en .  

8. Prżeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie 
żamo wien  prżeż Kupującego na Towary żnajdujące się w asortymencie Sklepu 
Internetowego moż liwe jest po żarejestrowaniu się żgodnie ż postanowieniami § 2 ust. 9 
Regulaminu albo prżeż podanie nieżbędnych danych osobowych i adresowych 
umoż liwiających realiżację żamo wienia beż rejestracji. 

9. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (żałoż enia konta Kupującego) należ y wypełnic  
formularż rejestracyjny, podając imię i nażwisko (nażwę), adres, adres e-mail, hasło, numer 
NIP (fakultatywnie), numer telefonu, żaakceptowac  Regulamin Sklepu Internetowego,  
w tym potwierdżic  żapożnanie się ż klaużulą informacyjna odnos nie prżetwarżania danych 
osobowych Kupującego. Powyż sże dane (ża wyjątkiem hasła) nieżbędne są takż e w celu 
dokonania żamo wienia beż żakładania konta Kupującego. 

10. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak ro wnież  korżystanie ż funkcjonalnos ci Sklepu 
Internetowego, są nieodpłatne. 

11. Po żarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każ de następne logowanie do Sklepu 
Internetowego odbywa się poprżeż wpisanie w formularżu logowania adresu e-mail oraż 
hasła podanych prży rejestracji konta Kupującego. Dane podane prży rejestracji konta mogą 
żostac  żmienione po żalogowaniu się na konto Kupującego (żakładka „Twoje konto”).  

12. W celu usunięcia konta Kupującego że Sklepu Internetowego należ y wysłac  do 
Sprżedającego wiadomos c  elektronicżną ż pros bą o usunięcie konta ż adresu pocżty 
elektronicżnej aktualnie żarejestrowanego w Sklepie Internetowym. 

13. Kupujący żobowiążany jest do żachowania w tajemnicy hasła do swojego konta w Sklepie 
Internetowym. W granicach wynikających ż powsżechnie obowiążujących prżepiso w prawa 
odpowiedżialnym ża wsżelkie dżiałania żwiążane ż posługiwaniem się hasłem do danego 
konta w Sklepie Internetowym jest wyłącżnie Kupujący. 

14. Wsżelkie nieprawidłowos ci w dżiałaniu Sklepu Internetowego powinny byc  żgłasżane 
Sprżedającemu ża pos rednictwem pocżty elektronicżnej lub pod numerem telefonu 
żnajdującym się na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Reklamacje dotycżące 
Towaru mogą byc  żgłasżane stosownie do postanowien  § 8 Regulaminu. 

15. W celu żapewnienia beżpiecżen stwa w żwiążku ż żawarciem Umowy drogą elektronicżną, 
Sprżedający podejmuje s rodki technicżne i organiżacyjne odpowiednie do stopnia 
żagroż enia beżpiecżen stwa s wiadcżonej prżeż niego usługi. Jednocżes nie Sprżedający 
wskażuje, ż e podstawowym żagroż eniem uż ytkowniko w sieci Internet, w tym oso b 
korżystających ż usług s wiadcżonych drogą elektronicżną, jest moż liwos c  „żainfekowania” 
systemu teleinformatycżnego prżeż specjalne utworżone w tym celu oprogramowanie. 



Sprżedający rekomenduje żatem, aby Kupujący żaopatrżył swo j komputer lub inne 
urżądżenie, ża pos rednictwem kto rego korżysta ż sieci Internet w odpowiednie 
oprogramowanie. 

16. W Sklepie Internetowym mogą żnajdowac  się tres ci chronione prawem autorskim. Z adna  
ż tych tres ci nie moż e byc  kopiowana ani rożpowsżechniana w jakiejkolwiek formie beż 
uprżedniej żgody Sprżedającego. Kupujący jest uprawniony do korżystania że Sklepu 
Internetowego wyłącżnie na swo j własny uż ytek. 

  

§ 3. Zastosowanie Regulaminu / Ochrona danych osobowych 

1. Zawarcie prżeż Kupującego Umowy że Sprżedającym, jest traktowane jako akceptacja 
całos ci Regulaminu w brżmieniu obowiążującym w dacie żłoż enia żamo wienia prżeż 
Kupującego, kto ry stanowi integralną cżęs c  Umowy. Wyłącżenie stosowania (niekto rych lub 
wsżystkich) postanowien  Regulaminu lub ich modyfikacja jest moż liwa tylko  
i wyłącżnie w prżypadku gdy Strony porożumieją się w tym żakresie na pis mie pod rygorem 
nieważ nos ci. 

2. Administratorem danych osobowych Kupującego gromadżonych ża pos rednictwem Sklepu 
Internetowego (imię, nażwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, NIP) jest Sprżedający, 
tj. spo łka Firma Wanicki Sp. ż o.o. ż siedżibą w Mogilanach, pod adresem  
ul. Mys lenicka 19, 32-031 Mogilany, KRS 0000214618, NIP: 944-210-86-67 albo spo łka BW 
Wanicki sp. ż o.o. ż siedżibą w Mogilanach, pod adresem ul. Mys lenicka 19, 32-031 Mogilany, 
KRS 0000277732, NIP: 944-215-81-97 - w żależ nos ci od tego, kto ra że spo łek żostała 
wskażana prży składaniu żamo wienia prżeż Kupującego w Sklepie Internetowym. 

W sprawach żwiążanych ż ochroną danych osobowych moż na się skontaktowac  że 
Sprżedającym pod adresem e-mail: rodo@wanicki.pl. 

3. Dane osobowe Kupującego gromadżone ża pos rednictwem Sklepu Internetowego będą 
wykorżystywane w celu i na podstawie: 

a. podjęcia na ż ądanie Kupującego dżiałan  prżed żawarciem Umowy, w tym 
kontaktowania się ż Kupującym, a następnie żawarcia i wykonania Umowy (podstawa 
prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

b. wypełnienia obowiążko w prawnych ciąż ących na Sprżedającym m.in. w żakresie 
prżepiso w o rachunkowos ci oraż prżepiso w prawa podatkowego, w tym międży 
innymi  obowiążku wystawienia faktury lub innego dokumentu, archiwiżowania 
dokumentacji, tj. umowy i dokumento w rożlicżeniowych, rożpatrywania reklamacji 
(podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) , 

c. ustalenia, dochodżenia lub obrony prżed rosżcżeniami w oparciu o prawnie 
użasadniony interes Sprżedającego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

d. prawnie użasadnionego interesu Sprżedającego, polegającego na prżetwarżaniu 
danych Kupującego w celu marketingu beżpos redniego (w tym produkto w i usług 
Sprżedającego, innych spo łek ż Grupy Wanicki lub podmioto w finansujących lub 
ubeżpiecżających mienie kliento w Sprżedającego), realiżacji bież ącej dżiałalnos ci 
Sprżedającego, w tym proceso w biżnesowych i administracyjnych, prżeprowadżania 
analiży rynku, statystyk oraż badan  satysfakcji, co pożwala Sprżedającemu na 
usprawnienie oraż optymaliżację prowadżonej prżeż niego dżiałalnos ci (podstawa 
prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

e. w innych celach na podstawie dobrowolnej żgody Kupującego, w tym w celu wysyłki 
newslettera (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Dane osobowe Kupującego Sprżedający moż e prżekażywac  innym podmiotom 
żewnętrżnym (odbiorcy danych), w sżcżego lnos ci podmiotom wspo łpracującym że 
Sprżedającym prży wykonywaniu Umowy oraż wspierających jego dżiałalnos c  (m.in. 
bankom, podmiotom s wiadcżącym usługi księgowe, doradcże, IT, podwykonawcom, 
dostawcom, producentom), żakładom ubeżpiecżeniowym oraż brokerom/agentom 



ubeżpiecżeniowym, podmiotom wchodżącym w skład Grupy Wanicki (prżeż kto re rożumie 
się podmioty powiążane osobowo lub kapitałowo ż Panem Wiesławem Wanickim), jak 
ro wnież  organom pan stwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie 
prżepiso w prawa celem wykonania ciąż ących na Sprżedającym obowiążko w.  

5. Dane osobowe Kupującego będą prżechowywane i prżetwarżanie wyłącżnie prżeż okres,  
w kto rym Sprżedający będżie miec  ku temu podstawę prawną, m.in.  

a. w odniesieniu do celo w prżetwarżania okres lonych w ust. 3 pkt a. – prżeż okres 
prżedawnienia rosżcżen , 

b. w odniesieniu do celo w prżetwarżania okres lonych w ust. 3 pkt b. – tak długo, dopo ki 
prżestanie ciąż yc  na Sprżedającym obowiążek prawny oraż prżeż okres 
prżedawnienia rosżcżen , prży cżym w prżypadku archiwiżowania dokumentacji 
rożlicżeniowej do momentu wygas nięcia obowiążku prżechowywania dokumento w 
księgowych wynikających ż prżepiso w, 

c. w odniesieniu do celu prżetwarżania wskażanego w ust. 3 pkt c.-d. – prżeż okresy 
realiżacji prawnie usprawiedliwionych intereso w, 

d. w odniesieniu do celu prżetwarżania wskażanego w ust. 3 pkt e. powyż ej – do cżasu 
cofnięcia żgody na prżetwarżanie. 

6. Kupujący posiada prawo dostępu do tres ci swoich danych oraż prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ogranicżenia prżetwarżania, prawo wniesienia sprżeciwu wobec prżetwarżania 
w żakresie, w jakim podstawą prżetwarżania jest prawnie użasadniony interes, prawo do 
prżenosżenia danych oraż prawo do cofnięcia żgody w dowolnym momencie beż wpływu 
na żgodnos c  ż prawem prżetwarżania, kto rego dokonano na podstawie żgody prżed jej 
cofnięciem (jeż eli podstawą prżetwarżania jest udżielona żgoda). Kupujący posiada ro wnież  
prawo wniesienia skargi do organu nadżorcżego, tj. Preżesa Urżędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeż eli użna, iż  prżetwarżanie danych osobowych narusża obowiążujące 
prżepisy.  

7. Podanie danych osobowych prżeż Kupującego w celu żawarcia Umowy ża pos rednictwem 
Sklepu Internetowego jest dobrowolne, jednakż e nieżbędne do żawarcia Umowy. Podanie 
danych osobowych, kto re Sprżedający prżetwarża na podstawie żgody jest dobrowolne.   

8. Dane osobowe Kupującego nie będą prżetwarżane w sposo b żautomatyżowany, w tym 
ro wnież  w formie profilowania, w ten sposo b, ż e w wyniku takiego żautomatyżowanego 
prżetwarżania mogłyby żapadac  jakiekolwiek decyżje, miałyby byc  powodowane inne 
skutki prawne lub w inny sposo b miałoby to istotnie wpływac  na Kupującego. 

  

§ 4.   Cena / Koszty dostawy  

1. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym stanowią żaprosżenie do 
żawarcia umowy w rożumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

2. Ceny Towaru żamiesżcżonych na stronie internetowej Sklepu Internetowego żawierają 
podatek VAT w należ nej wysokos ci, jednakż e nie żawierają kosżto w dostawy. Kosżty 
dostawy żależ ą od sposobu dostarcżenia Towaru do Kupującego i podawane są prży 
wyborże sposobu dostawy Towaru prżeż Kupującego. Całkowity kosżt żamo wienia  
(tj. cena Towaru i kosżty dostawy) podany jest w kosżyku prżed żłoż eniem żamo wienia 
prżeż Kupującego. 

3. Sprżedający żastrżega sobie prawo do dokonywania na bież ąco żmian w cenach Towaro w,    
a takż e do prżeprowadżanie akcji promocyjnych lub wyprżedaż y. Powyż sże uprawnienie 
pożostaje beż wpływu na żamo wienia żłoż one prżed datą wejs cia w ż ycie żmiany ceny, akcji 
promocyjnej lub wyprżedaż y.     

  

§ 5.   Warunki realizacji zamówienia 



1. Kupujący moż e składac  żamo wienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu 
Internetowego prżeż 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadżies cia cżtery) godżiny na dobę. 

2. W celu żłoż enia żamo wienia Kupujący powinien:  

a. żalogowac  się do Sklepu Internetowego lub skorżystac  ż moż liwos c  żłoż enia 
żamo wienia beż rejestracji, 

b. wybrac  Towar będącą prżedmiotem żamo wienia, a następnie kliknąc  prżycisk „Dodaj 
do kosżyka” (lub ro wnożnacżny), 

c. wybrac  sposo b dostawy, 

d. wpisac  dane odbiorcy żamo wienia oraż dane teleadresowe, na kto re ma nastąpic  
dostawa Towaru, 

e. wpisac  dane do faktury, jeż eli Kupującemu ma żostac  wystawiona faktura VAT, 

f. kliknąc  prżycisk „Zamawiam ż obowiążkiem żapłaty”  (lub ro wnożnacżny). 

3. Złoż enie żamo wienia prżeż Kupującego ożnacża żawarcie Umowy dotycżącej żamo wionego 
Towaru. 

4. Po żłoż eniu żamo wienia na adres pocżty elektronicżnej Kupującego wskażany prżeż 
Kupującego podcżas rejestracji, albo w procesie składania żamo wienia beż rejestracji, 
żostanie wysłane potwierdżenie prżyjęcia żamo wienia do realiżacji.  

5. W prżypadku braku w magażynie Sprżedającego żamo wionego Towaru lub braku 
moż liwos ci realiżacji żamo wienia prżeż Sprżedającego ż innych prżycżyn, Sprżedający 
poinformuje Kupującego o żaistniałej sytuacji wysyłając wiadomos c  na wskażany prżeż 
Kupującego adres e-mail bądż  też  kontaktując się telefonicżnie na podany numer telefonu  
w terminie 7 dni od żłoż enia żamo wienia. 

6. W prżypadku braku moż liwos ci realiżacji cżęs ci żamo wienia, Sprżedający moż e 
żaproponowac  Kupującemu, aby w terminie 3 dni od powiadomienia:   

a. odstąpił od Umowy w tej cżęs ci, w kto rej realiżacja nie jest moż liwa, 

b. podżielił żamo wienia i użgodnił nowy termin realiżacji dla tej cżęs ci żamo wienia, 
kto rej realiżacja nie jest moż liwa w wyżnacżonym terminie. 

7. W prżypadku gdy Kupujący nie podejmie ż adnej decyżji w sytuacji okres lonej w ust. 6 
powyż ej, Sprżedający moż e odstąpic  od Umowy w całos ci. 

8. Sprżedający moż e odmo wic  realiżacji żamo wienia w prżypadku podania prżeż Kupującego 
niepełnych lub błędnych danych. 

9. Zamo wienia składane ża pos rednictwem Sklepu Internetowego są realiżowane w terminie 
3 dni robocżych od potwierdżenia prżyjęcia żamo wienia do realiżacji, a w prżypadku 
Towaru wymagających uprżedniej dostawy do Sprżedającego w terminie wskażanym  
w potwierdżeniu prżyjęcia żamo wienia do realiżacji. Realiżacja żamo wienia rożumiana jest 
jako wysyłka Towaru do Kupującego. 

10. Termin realiżacji żamo wienia ulega automatycżnemu wydłuż eniu w każ dym  
ż następujących prżypadko w:  

a. Kupujący opo ż nia się w żapłacie jakiejkolwiek cżęs ci należ nos ci Sprżedającego 
wynikającej ż Umowy lub ż innej podstawy prawnej, 

b. opo ż nienia w dostawie Towaru do Sprżedającego, 

c. po żawarciu Umowy Strony użgodnią żmianę prżedmiotu żamo wienia, 

d. wystąpienia siły wyż sżej (w tym w sżcżego lnos ci wojny lub jej żagroż enia, rożrucho w, 
klęski ż ywiołowej, strajku, lokautu, epidemii, żakło cenia w dostawie energii, jak 
ro wnież  żmiany w prżepisach regulujących niniejsżą Umowę), mającej wpływ na 
termin wykonania Umowy prżeż Sprżedającego, 

e. gdy wydanie Towaru w terminie jest niemoż liwe ż innych prżycżyn nieżależ nych od 
Sprżedającego. 



11. Towary mogą byc  dostarcżane wyłącżnie pod adres na terenie Polski 

 

§ 6.  Warunki płatności / Termin zapłaty 

1. W prżypadku żłoż enia żamo wienia prżeż Kupującego żapłaty moż na dokonac :   

a. ża pomocą płatnos ci elektronicżnej w systemie PayU lub w systemie Prżelewy24 
(płatnos c  ż go ry) w momencie składania żamo wienia, 

b. prżelewem na rachunek bankowy Sprżedającego (płatnos c  ż go ry), 

c. goto wką prży odbiorże Towaru, ża pos rednictwem kuriera, 

d. goto wką lub kartą płatnicżą – jedynie w prżypadku osobistego odbioru prżedmiotu 
żamo wienia prżeż Kupującego, po uprżednim użgodnieniu takiej formy odbioru  
i użgodnienia terminu że Sprżedającym.  

2. W prżypadku płatnos ci prżelewem ż go ry, Kupujący jest żobowiążany dokonac  prżelewu  
w terminie 3 dni robocżych od otrżymania potwierdżenia realiżacji żamo wienia, o kto rym 
mowa w § 5 ust. 4 niniejsżego Regulaminu. 

3. W rażie opo ż nienia w żapłacie jakiejkolwiek należ nos ci prżewidżianej postanowieniami 
Umowy, Sprżedający jest uprawniony do nalicżania odsetek ustawowych ża opo ż nienie  
w transakcjach handlowych w wysokos ci odsetek maksymalnych ża opo ż nienie  
(w prżypadku Kupujacego będącego prżedsiębiorcą), lub odsetek maksymalnych ża 
opo ż nienie (w prżypadku Konsumenta). 

4. Kupujący niebędący Konsumentem nie jest uprawniony do potrącenia jakichkolwiek 
należ nos ci Sprżedającego wynikających ż Umowy beż uprżedniej żgody Sprżedającego, 
wyraż onej w formie pisemnej pod rygorem nieważ nos ci. 

5. Nieżależ nie od innych postanowien  niniejsżego Regulaminu, jeż eli wydanie Towaru 
Kupującemu ma nastąpic  prżed datą żapłaty pełnej kwoty ceny, wo wcżas Sprżedający 
żastrżega sobie własnos c  Towaru do chwili otrżymania pełnej kwoty ceny wraż  
ż należ nymi odsetkami ża opo ż nienie oraż wsżelkimi innymi należ nos ciami, do kto rych 
żapłaty Kupujący żobowiążany jest na podstawie Umowy. 

6. Pomimo żastrżeż enia prawa własnos ci na rżecż Sprżedającego, ż chwilą wysłania Towaru 
do Kupującego (a w prżypadku Kupującego będącego Konsumentem ż chwilą odbioru 
Towaru) prżechodżą na niego wsżelkie korżys ci i cięż ary ż nimi żwiążane, jak ro wnież  
ryżyko ich utraty lub usżkodżenia.   

  

§ 7.  Odpowiedzialność 

1. Sprżedający ponosi beż ogranicżen  umownych odpowiedżialnos c  odsżkodowawcżą  
w prżypadkach, w kto rych beżwżględnie obowiążujące prżepisy prawa nie pożwalają na 
żmianę lub wyłącżenie odpowiedżialnos ci odsżkodowawcżej. W pożostałym żakresie 
Sprżedający ponosi odpowiedżialnos c  wyłącżnie ża sżkodę spowodowaną jego raż ącym 
niedbalstwem lub winą umys lną, a łącżna odpowiedżialnos c  odsżkodowawcża 
Sprżedającego wynikająca ż Umowy lub pożostająca ż nią w żwiążku, nieżależ nie od 
podstaw prawnych dochodżonego rosżcżenia, ogranicżona jest do wysokos ci ceny netto 
danego żamo wienia. Sprżedający nie ponosi odpowiedżialnos ci ża utracone korżys ci, utratę 
prżychodo w, utratę żysko w, utratę moż liwos ci eksploatacji, prżerwy w pracy, kosżty 
kapitałowe, kosżty żapewnienia sprżętu żastępcżego, jak ro wnież  ża odsżkodowania i kary 
umowne płacone prżeż Kupującego jego kontrahentom. 

2. Kupujący nie ma prawa do odsżkodowania ża jakąkolwiek sżkodę wyrżądżoną prżeż Towary 
lub w żwiążku ż ich posiadaniem lub uż yciem – ża wyjątkiem odpowiedżialnos ci 
Sprżedającego wynikającej ż beżwżględnie obowiążujących prżepiso w prawa. 

3. Jes li osoba trżecia występuje prżeciwko Kupującemu ż jakimikolwiek rosżcżeniami 
dotycżącymi Towaru lub mogącymi pożostawac  ż nimi w żwiążku, Kupujący powinien  
o tym natychmiast, lecż nie po ż niej niż  w terminie 7 dni od dnia użyskania informacji  



o takich rosżcżeniach, powiadomic  Sprżedającego umoż liwiając mu ucżestnictwo  
w postępowaniach żwiążanych ż rosżcżeniami tej osoby trżeciej, pod rygorem wyłącżenia 
jakiejkolwiek odpowiedżialnos ci Sprżedającego żwiążanej ż owymi rosżcżeniami. 

4. W prżypadku żwłoki Kupującego w odbiorże Towaru, Kupujący będżie żobowiążany do 
żwrotu na rżecż Sprżedającego kosżto w dostawy, co nie ogranicża uprawnien  
Sprżedającego do dochodżenia odsżkodowania ża niewykonanie lub nienależ yte wykonanie 
Umowy prżeż Kupującego. 

5. Opisane wyż ej ogranicżenia odpowiedżialnos ci nie dotycżą sprżedaż y dokonywanej na 
rżecż Konsumento w. 

  

§ 8.  Gwarancja / Tryb reklamacji 

1. Sprżedający jest żobowiążany do dostarcżenia Kupującemu Towaru beż wad. 

2. Kupującemu prżysługują uprawnienia ż tytułu gwarancji jakos ci udżielonej prżeż 
producenta danego Towaru, kto ry pożostaje podmiotem wyłącżnie odpowiedżialnym  
ż tytułu gwarancji jakos ci Towaru. Informacja o warunkach gwarancji żostanie prżekażana 
Kupującemu najpo ż niej prży odbiorże Towaru lub będżie dostępna na stronie internetowej 
producenta danego Towaru. W żwiążku ż udżieleniem ww. gwarancji jakos ci, Strony 
wyłącżają stosowanie prżepiso w o rękojmi ża wady Towaro w nowych,  
ż żastrżeż eniem postanowien  ust. 4. 

3. Jeż eli prżedmiotem Umowy jest Towar uż ywany, wo wcżas gwarancja jakos ci udżielana jest 
jedynie wo wcżas, gdy Strony postanowią tak na mocy odrębnego porożumienia. 
Jednocżes nie w każ dym prżypadku Strony wyłącżają stosowanie prżepiso w o rękojmi ża 
wady Towaro w uż ywanych, ż żastrżeż eniem postanowien  ust. 4. 

4. W prżypadku Kupującego będącego Konsumentem, Sprżedający odpowiada ż tytułu 
rękojmi ża wady Towaro w na żasadach prżewidżianych w Kodeksie cywilnym, prży cżym w 
odniesieniu do rękojmi ża wady Towaro w uż ywanych jest ona ogranicżona cżasowo do roku 
od dnia wydania Towaru Kupującemu. 

5. Zgłosżenie prżeż Kupującego jakichkolwiek ewentualnych żastrżeż en , uwag lub reklamacji 
co do stanu Towaru oraż ich rożpatrywanie nie upoważ nia Kupującego do powstrżymania 
się ż dokonaniem płatnos ci na rżecż Sprżedającego. 

6. Kupujący jest uprawniony do żłoż enia reklamacji odnos nie Towaru w formie pisemnej na 
adres Sprżedającego lub w formie elektronicżnej ża pos rednictwem pocżty elektronicżnej 
na adres: sklep@wanicki.pl. W celu rożpatrżenia reklamacji prżeż Sprżedającego, Kupujący 
żobowiążany jest dostarcżyc  Sprżedającemu reklamowany Towar wraż ż dowodem jego 
żakupu i opisem reklamacji, chyba ż e Strony żgodnie ustalą, ż e dostarcżenie Sprżedającemu 
reklamowanego Towaru w danej sytuacji nie jest koniecżne. 

7. Sprżedający w ciągu 14 (cżternas cie) dni kalendarżowych ustosunkuje się do reklamacji 
Kupującego i powiadomi go o sposobie dalsżego postępowania.  

8. Nieżależ nie od uprawnienia do żłoż enia reklamacji Towaro w, Kupujący jest uprawniony do 
żłoż enia reklamacji żwiążanych że s wiadcżeniem prżeż Sprżedającego usług drogą 
elektronicżną, o kto rych mowa w § 2 ust. 1 niniejsżego Regulaminu, poprżeż żłoż enie 
reklamacji w formie pisemnej na adres Sprżedającego lub w formie elektronicżnej ża 
pos rednictwem pocżty elektronicżnej na adres: sklep@wanicki.pl. Sprżedający rożpatruje 
reklamację w terminie 14 dni, licżąc od dnia jej wniesienia, prży cżym w rażie braku 
rożpatrżenia reklamacji w tym terminie, Sprżedający poinformuje Kupującego  
o prżycżynach opo ż nienia i prżewidywanym terminie rożpatrżenia reklamacji. 

  

§ 9.  Odstąpienie od Umowy / Wstrzymanie wydania Towaru 

1. Poża prżypadkami prżewidżianymi w odrębnych postanowieniach Regulaminu, 
Sprżedający moż e odstąpic  od Umowy takż e w każ dym ż następujących prżypadko w: 



a. Kupujący pożostaje w żwłoce ż żapłatą jakiejkolwiek cżęs ci ceny lub innej należ nos ci 
wynikającej ż Umowy prżeż okres dłuż sży niż  5 dni, 

b. Towar objęta Umową, kto ry nie żostał wydany Kupującemu, prżestał byc  dostępny  
w sprżedaż y u dostawcy Sprżedającego, 

c. wobec Kupującego prowadżone jest postępowanie egżekucyjne, w odniesieniu do 
takiej kwoty wierżytelnos ci albo takiej cżęs ci majątku Kupującego, kto ra w ocenie 
Sprżedającego moż e miec  istotny wpływ na moż liwos c  terminowej realiżacji Umowy 
prżeż Kupującego, 

d. beż podania prżycżyny w terminie 14 dni od żawarcia Umowy (ża wyjątkiem Umowy 
żawartej ż Konsumentem), 

e. w innych prżypadkach prżewidżianych prżepisami prawa. 

2. Kupujący moż e odstąpic  od Umowy, jeż eli Sprżedający pożostaje w żwłoce ż wydaniem 
Towaru prżeż okres dłuż sży niż  7 dni i nie wydaje Towaru Kupującemu w dodatkowym  
7 dniowym terminie, wyżnacżonym Sprżedającemu na pis mie. 

3. Każ da że Stron jest uprawniona do odstąpienia od Umowy w każ dym ż następujących 
prżypadko w: 

a. druga Strona żłoż yła wniosek o wsżcżęcie postępowania reprywatyżacyjnego albo 
wniosek o ogłosżenie upadłos ci, lub wniosek taki żostał żłoż ony prżeż wierżyciela 
takiej Strony (niebędącego drugą Stroną), a w terminie 14 dni od daty żłoż enia 
wniosku, Strona kto rej wniosek dotycży nie prżedstawiła dowodo w potwierdżających 
beżżasadnos c  takiego wniosku, 

b. podjęto uchwałę o likwidacji drugiej Strony. 

4. Nieżależ nie od powyż sżych postanowien , Sprżedający oraż Kupujący będący Konsumentem 
jest uprawniony do odstąpienia od Umowy na żasadach okres lonych w żnajdujących 
żastosowanie prżepisach Kodeksu cywilnego.  

5. Nieżależ nie od powyż ej wskażanych uprawnien  Kupującego, Kupujący będący 
Konsumentem moż e odstąpic  od Umowy beż podania prżycżyny, prży cżym: 

a. os wiadcżenie o odstąpieniu powinno byc  żłoż one w ciągu 14 (cżternastu) dni od daty 
odebrania Towaru. Os wiadcżenie powinno żostac  żłoż one w drodże jednożnacżnego 
os wiadcżenia (na prżykład pismo wysłane pocżtą, faksem lub pocżtą elektronicżną). 
Konsument moż e skorżystac  ż udostępnionego mu prżeż Sprżedającego formularża 
odstąpienia od Umowy, jednakż e nie jest to obligatoryjne; 

b. w celu żachowania terminu do żłoż enia os wiadcżenia o odstąpieniu od Umowy 
wystarcżające będżie, aby Konsument wysłał informację o wykonywaniu 
prżysługującego mu prawa odstąpienia prżed upływem terminu do odstąpienia od 
Umowy, 

c. Konsument ma obowiążek żwro cic  Towar Sprżedającemu lub prżekażac  ją osobie 
upoważ nionej prżeż Sprżedającego do odbioru nieżwłocżnie, jednak nie po ż niej niż  
14 dni od dnia, w kto rym odstąpił od Umowy, chyba ż e Sprżedający żaproponował, ż e 
sam odbierże rżecż, prży cżym do żachowania terminu wystarcży odesłanie Towaru 
prżed jego upływem, 

d. Sprżedający żwraca Kupującemu pełną uisżcżoną ża Towar cenę oraż żwraca mu 
kosżty doręcżenia Towaru (ż wyjątkiem dodatkowych kosżto w wynikających  
ż wybranego prżeż Konsumenta sposobu dostarcżenia Towaru innego niż  najtan sży 
żwykły sposo b dostarcżenia Towaru) nieżwłocżnie, a w każ dym prżypadku nie 
po ż niej niż  14 dni od dnia, w kto rym Sprżedający żostał poinformowany o decyżji 
Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatnos ci żostanie 
dokonany prży uż yciu takich samych sposobo w płatnos ci, jakie żostały uż yte prżeż 
Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba ż e Konsument  wyraż nie żgodżił się na 



inne rożwiążanie; w każ dym prżypadku Konsument nie poniesie ż adnych opłat  
w żwiążku ż tym żwrotem, 

e. Konsument ponosi kosżty żwrotu Towaru do Sprżedającego, 

f. prawo Konsumenta od odstąpienia od Umowy nie prżysługuje w prżypadku,  
w kto rym prżedmiotem Umowy są Towary, kto re po dostarcżeniu, że wżględu na swo j 
charakter, żostają nierożłącżnie połącżone ż innymi rżecżami, 

g. Konsument traci prawo odstąpienia od Umowy, w sytuacji gdy Towar uległ istotnemu 
usżkodżeniu lub żnisżcżeniu po dostarcżeniu go Konsumentowi, 

h. jeż eli Sprżedający nie żaproponował, ż e sam odbierże rżecż od Konsumenta, to 
Sprżedający moż e wstrżymac  się że żwrotem płatnos ci wskażanych w lit. d do chwili 
otrżymania Towaru ż powrotem lub dostarcżenia prżeż Konsumenta dowodu jej 
odesłania w żależ nos ci od tego, kto re żdarżenie nastąpi wcżes niej, 

i. postanowien  ust. 7-10 poniż ej nie stosuje się. 

6. Jeż eli prżedmiotem Umowy jest więcej niż  jeden Towar, Sprżedający uprawniony jest, wedle 
własnego wyboru, do odstąpienia od Umowy w całos ci, albo do odstąpienia od niej  
w cżęs ci – tj. w stosunku do tych Towaro w, kto rych dotycży podstawa odstąpienia. 

7. Jeż eli prżedmiotem Umowy objęty jest więcej niż  jeden Towar, Kupujący uprawniony jest do 
odstąpienia od Umowy wyłącżnie w odniesieniu do tych Towaro w, kto rych dotycży 
prżycżyna odstąpienia. 

8. Każ da że Stron moż e skorżystac  ż prżewidżianego w § 7 oraż w niniejsżym § 9 uprawnienia 
do odstąpienia od Umowy składając drugiej Stronie os wiadcżenie na pis mie, nie po ż niej niż  
w terminie 30 dni od daty potwierdżenia prżyjęcia prżeż Sprżedającego żamo wienia do 
realiżacji żgodnie ż § 5 ust. 4 Regulaminu. 

9. W prżypadku odstąpienia od Umowy, na podstawie kto rej Towar żostał już  wydany 
Kupującemu, Kupujący będżie żobowiążany do nieżwłocżnego żwrotu Towaru, w każ dym 
prżypadku nie po ż niej niż  w terminie 7 dni od daty dostarcżenia os wiadcżenia  
o odstąpieniu od Umowy. 

10. W prżypadku odstąpienia od Umowy prżeż Sprżedającego, Kupujący nie jest uprawniony do 
dochodżenia jakiegokolwiek odsżkodowania od Sprżedającego. 

11. W prżypadkach, w kto rych Sprżedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy  
w całos ci lub w cżęs ci, moż e on ro wnież  powstrżymac  się ż wydaniem wsżystkich lub 
niekto rych Towaro w stanowiących prżedmiot Umowy do cżasu otrżymania od Kupującego 
całos ci ceny i innych s wiadcżen , należ nych Sprżedającemu ża wsżystkie Towary na 
podstawie Umowy lub do cżasu otrżymania odpowiedniego żabeżpiecżenia żapłaty takich 
należ nos ci. 

12. Kupujący ponosi odpowiedżialnos c  ża żmniejsżenie wartos ci Towaru będące wynikiem 
korżystania ż niego w sposo b wykracżający poża koniecżny do stwierdżenia charakteru, 
cech i funkcjonowania Towaru. 

  

§ 10.  Newsletter 

1. Nieżależ nie od usług s wiadcżonych prżeż Sprżedającego drogą elektronicżną, wskażanych 
w § 2 ust. 1 niniejsżego Regulaminu, Sprżedający umoż liwia Kupującemu beżpłatne 
skorżystanie ż usługi newslettera, kto ra polega na wysyłce do Kupującego informacji 
handlowej, w tym w sżcżego lnos ci informacji o akcjach promocyjnych, ofercie lub usługach 
Sprżedającego. 

2. Skorżystanie ż usługi newslettera jest dobrowolne i odbywa się poprżeż podanie prżeż 
Kupującego adresu e-mail oraż wyraż enie żgody na otrżymywanie newslettera w postaci 
żgody na prżesyłanie informacji handlowej ża pomocą s rodko w komunikacji elektronicżnej, 
tj. pocżty elektronicżnej, a takż e w postaci żgody na uż ywanie telekomunikacyjnych 
urżądżen  kon cowych i automatycżnych systemo w wywołujących dla celo w marketingu 



beżpos redniego Sprżedającego. Wyraż enie obu powyż sżych żgo d łącżnie jest koniecżne  
w celu s wiadcżenia usługi newslettera i odbywa się poprżeż żażnacżenie odpowiedniego 
checkbox`a. 

3. Usługa newslettera s wiadcżona jest prżeż cżas nieożnacżony, prży cżym Sprżedający moż e 
w dowolnej chwili żaprżestac  s wiadcżenia tej usługi. 

4. Kupujący moż e żreżygnowac  ż usługi newslettera w każ dym cżasie, poprżeż wysyłkę do 
Sprżedającego ża pos rednictwem pocżty elektronicżnej na adres: sklep@wanicki.pl 
os wiadcżenia o reżygnacji ż usługi newslettera. 

5. Do usługi newslettera odpowiednie żastosowanie żnajdują postanowienia § 2 ust. 3-7 oraż 
15-16 oraż § 8 ust. 8. 

 

§11.  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

1. Kupujący będący Konsumentem jest uprawniony do skorżystania ż pożasądowych 
sposobo w rożpatrywania reklamacji i dochodżenia rosżcżen . 

2. Os wiadcżenie Sprżedającego o żgodżie lub odmowie wżięcia udżiału w postępowaniu  
w sprawie pożasądowego rożwiążywania sporo w konsumenckich składane jest prżeż 
Sprżedającego na papierże lub innym trwałym nos niku w prżypadku, gdy w następstwie 
żłoż onej prżeż Konsumenta reklamacji spo r nie żostał rożwiążany. Złoż enie takiego 
os wiadcżenia prżeż Sprżedającego żależ y wyłącżnie od jego woli. 

3. Informacje dotycżące moż liwos ci skorżystania prżeż Konsumenta ż pożasądowych 
sposobo w rożpatrywania reklamacji i dochodżenia rosżcżen  oraż żasady dostępu do tych 
procedur dostępne są w siedżibach oraż na stronach internetowych powiatowych 
(miejskich) rżecżniko w konsumento w, organiżacji społecżnych, do kto rych żadan  
statutowych należ y ochrona konsumento w, Wojewo dżkich Inspektorato w Inspekcji 
Handlowej oraż na następujących stronach internetowych Urżędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumento w: 

a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 
b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 
c. http://www.uokik.gov.pl/ważne_adresy.php 

4.  Konsument posiada następujące prżykładowe moż liwos ci skorżystania ż pożasądowych 
sposobo w rożpatrywania reklamacji i dochodżenia rosżcżen : 

a. Konsument uprawniony jest do żwro cenia się do stałego polubownego sądu 
konsumenckiego, dżiałającego prży Inspekcji Handlowej, ż wnioskiem  
o rożstrżygnięcie sporu wynikłego ż żawartej Umowy, 

b. Konsument uprawniony jest do żwro cenia się do wojewo dżkiego inspektora Inspekcji 
Handlowej, żgodnie ż art. 36 ustawy ż dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 
ż wnioskiem o wsżcżęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pożasądowego 
rożwiążywania sporu międży Konsumentem a Sprżedającym, 

c. Konsument moż e użyskac  beżpłatną pomoc w sprawie rożstrżygnięcia sporu międży 
Konsumentem a Sprżedającym, korżystając takż e ż beżpłatnej pomocy powiatowego 
(miejskiego) rżecżnika konsumento w lub organiżacji społecżnej, do kto rej żadan  
statutowych należ y ochrona konsumento w (m.in. Federacja Konsumento w, 
Stowarżysżenie Konsumento w Polskich), 

d. Konsument moż e żłoż yc  skargę ża pos rednictwem platformy internetowej ODR: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi takż e ż ro dło 
informacji na temat form pożasądowego rożstrżygania sporo w mogących powstac  
pomiędży prżedsiębiorcami i konsumentami. 

 

§ 12.  Przeniesienie praw i obowiązków 

mailto:sklep@wanicki.pl


1. Kupujący nie jest uprawniony do prżeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiążko w 
wynikających ż Umowy na jakąkolwiek osobę trżecią beż uprżedniej żgody Sprżedającego, 
wyraż onej w formie pisemnej pod rygorem nieważ nos ci. 

2. Sprżedający jest uprawniony do prżeniesienia całos ci praw i obowiążko w wynikających  
ż Umowy żawartej ż Kupującym niebędącym Konsumentem (lub całos ci praw  
i obowiążko w dotycżących wybranej prżeż Sprżedającego Towaru objętego Umową) na inną 
spo łkę kontrolowaną prżeż Wiesława Wanickiego w rożumieniu prżepiso w Kodeksu spo łek 
handlowych lub na nabywcę prżedsiębiorstwa Sprżedającego lub jego żorganiżowanej 
cżęs ci, ż kto rym żwiążane jest wykonanie Umowy. 

 

§13.  Postanowienia końcowe 

1. Umowa wraż ż Regulaminem stanowi całos c  porożumienia pomiędży Stronami  
w odniesieniu do spraw w niej żawartych i żastępuje wsżelkie uprżednie os wiadcżenia  
i użgodnienia ustne i pisemne Stron w  tym żakresie. 

2. Sprżedający żastrżega sobie prawo do żmiany Regulaminu ż waż nych prżycżyn 
technicżnych, prawnych lub/i organiżacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skutecżna  
w terminie wskażanym prżeż Sprżedającego, nie wcżes niej niż  od momentu udostępnienia 
na stronie Sklepu Internetowego żmienionego Regulaminu. Zamo wienia żłoż one prżeż 
Kupującego prżed wejs ciem w ż ycie żmian regulaminu są realiżowane według 
dotychcżasowych postanowien  Regulaminu. 

3. Kupujący os wiadcża i gwarantuje, ż e nie jest objęty, jak ro wnież  nie prowadżi dżiałalnos ci, 
oraż nie posiada obywatelstwa kraju lub terytorium objętego sankcjami, w tym  
w sżcżego lnos ci embargiem handlowym, nałoż onym lub egżekwowanym, prżeż 
Rżecżpospolitą Polską, Unię Europejską, Stany Zjednocżone Ameryki lub Radę 
Beżpiecżen stwa Organiżacji Narodo w Zjednocżonych. 

4. Kupujący, kto rego dżiałalnos c  obejmuje handel hurtowy lub detalicżny, jest żobowiążany nie 
sprżedawac , nie żapewniac , nie prżekażywac  ani w ż aden inny sposo b nie udostępniac  
Towaru, beżpos rednio lub pos rednio, w tym prżeż pos rednika, podmiotowi lub do kraju lub 
terytorium, objętego embargiem handlowym, nałoż onym lub egżekwowanym, prżeż 
Rżecżpospolitą Polską, Unię Europejską, Stany Zjednocżone Ameryki lub Radę 
Beżpiecżen stwa Organiżacji Narodo w Zjednocżonych, oraż do niesprżedawania, 
nieżapewniania, nieprżekażywania, oraż nieudostępniania Towaru w ż aden inny sposo b  
w prżypadku, w kto rym takie dżiałanie narusżałaby obowiążujące prżepisy prawa 
krajowego lub międżynarodowego, żwycżaj międżynarodowy, lub ogo lnie prżyjęte normy. 
Sprżedający nie ponosi ż adnej odpowiedżialnos ci żwiążanej że skutkami embarga 
handlowego, a Kupującemu nie prżysługują ż adne rosżcżenia wżględem Sprżedającego 
żwiążane ż embargiem handlowym, w tym w sżcżego lnos ci Kupujący nie jest uprawniony 
do dochodżenia od Sprżedającego odsżkodowania.  

5. W prżypadku, w kto rym os wiadcżenie Kupującego, o kto rym mowa w ust. 3 niniejsżego 
paragrafu okaż e się nieprawdżiwe, w całos ci lub cżęs ci, lub Kupujący narusży żobowiążanie, 
o kto rym mowa w żdaniu pierwsżym ust. 4 niniejsżego paragrafu, Kupujący żobowiążuje się 
żwolnic  Sprżedającego w całos ci ż wsżelkiej odpowiedżialnos ci ż tym żwiążanej, w tym do 
pokrycia wsżelkich kosżto w lub strat poniesionych prżeż Sprżedającego, w sżcżego lnos ci 
Kupujący żobowiążuje się do pokrycia kosżto w żwalcżania oraż żaspokojenia rosżcżen  oso b 
trżecich, w sżcżego lnos ci producenta Towaru, oraż wsżelkich kar, grżywien lub innych 
s rodko w tego rodżaju nałoż onych na Sprżedającego, jak ro wnież  kosżto w odnos nych 
postepowan  sądowych, administracyjnych lub sądowoadministracyjnych, oraż kosżto w 
pomocy prawnej. 

 

 

 



6. W prżypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejsżego Regulaminu żostanie, w całos ci 
lub w cżęs ci użnane w jakimkolwiek żakresie ża nieważ ne lub niewykonalne, pożostanie to 
beż wpływu na waż nos c  pożostałych postanowien  Regulaminu. W odniesieniu do 
postanowien  użnanych ża nieważ ne lub niewykonalne Strony będą negocjowac  w dobrej 
wierże żastępcże postanowienia waż ne i nadające się do wykonania, odżwierciedlające 
pierwotną wolę Stron i cel Umowy. 

7. Postanowienia niniejsżego Regulaminu dotycżące Konsumento w stosuje się ro wnież  do 
innych oso b fiżycżnych, o ile beżwżględnie obowiążujące prżepisy to prżewidują. 

8. Regulamin wchodżi w ż ycie ż dniem 12 marca 2022 r. i jest publikowany na stronie 
internetowej Sklepu Internetowego www.sklep.wanicki.pl oraż udostępniany do wglądu  
w siedżibie Sprżedającego. 

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejsżym Regulaminie stosuje się prawo polskie. 

 


