
Do koszyka 
     PŁATNOŚCI i DOSTAWA 

 
 W Sklepie Internetowym, dostępne są następujące sposoby płatności: 

a) płatność z góry: 
I. przelewem bankowym, na podstawie faktury pro-forma. Faktura pro-

forma wysyłana jest drogą elektroniczną na adres e-mailowy podany 
w formularzu rejestracyjnym Kupującego. 

b) płatność gotówką 
I. przy odbiorze („za pobraniem”) lub  

II. w kasie Sprzedawcy. 
1. Jakiekolwiek odstępstwa od powyżej ustalonych sposobów płatności, możliwe są w 

wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.  
2. Jeżeli Zamówienie dotyczy produktu zindywidualizowanego, któremu zgodnie ze 

zleceniem Kupującego, zostały nadane indywidualne cechy, np. określone przez 
Kupującego  parametry inne niż standardowe, płatność musi być dokonana z góry. 

3. Zapłata powinna być dokonana w walucie polskiej (PLN), chyba że Sprzedawca i 
Kupujący wyraźnie uzgodnią dopuszczalność zapłaty w innej, określonej walucie. 

4. W przypadku wyboru metody płatności z góry, termin zapłaty za Zamówienie 
wynosi 3 Dni Robocze od daty akceptacji Zamówienia. Za dzień zapłaty uważa się 
datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Zamówienie nieopłacone przez 
Kupującego w całości w powyższym terminie będzie automatycznie anulowane. 

5. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, termin zapłaty za 
Zamówienie wskazany jest na fakturze pro-forma wystawionej na rzecz 
Kupującego. Za dzień zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego 
Sprzedawcy. Zamówienie nieopłacone przez Kupującego w całości w powyższym 
terminie będzie automatycznie anulowane. 

6. W przypadku wyboru płatności za pobraniem Kupujący jest zobowiązany dokonać 
płatności przy odbiorze – bezpośrednio Dostawcy przesyłki, a w przypadku odbioru 
własnego – osobie dokonującej wydania przesyłki lub osobie przez nią wskazanej. 

7. Sprzedawca wystawia Kupującemu fakturę ̨VAT za zakupione Towary.  
8. Wraz z akceptacją warunków Regulaminu, Kupujący upoważnia Sprzedawcę do 

wystawiania faktur VAT bez podpisu Kupującego. 
9. Sprzedawca ma prawo do ograniczenia dostępnych sposobów płatności i sposobów 

dostawy w stosunku do Kupującego, który co najmniej 2 razy bezpodstawnie nie 
odebrał Zamówienia od Dostawcy, co spowodowało zwrot przesyłki do Sklepu 
internetowego oraz w stosunku do Kupującego, który zalega z płatnością na rzecz 
Sprzedawcy, lub którego opóźnienie w płatności na rzecz Sprzedawcy było dłuższe 
niż 60 dni. 

 
III. DOSTAWA  

 
1. Dostępnymi sposobami Dostawy są wyłącznie: 



a) przesyłka kurierska, 
b) odbiór własny. 

2. Dostawa Towaru odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie 
składania Zamówienia. 

3. Sprzedawca realizuje Dostawę Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.  
4. Koszty Dostawy ponosi Kupujący, chyba że w Sklepie Internetowym wyraźnie 

wskazano, że koszty danej dostawy ponosi Sprzedawca. 
5. Koszty Dostawy zależne są od wybranego sposobu dostarczenia Towarów do 

Kupującego oraz rodzaju Towarów, a także ilości, wagi i wymiarów Towarów. 
6. Koszty dostawy są podane w Koszyku przed złożeniem Zamówienia. 
7. Jeżeli zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży skutkuje powstaniem obowiązku 

zapłaty cła lub innych należności przywozowych, Kupujący ma obowiązek zapłacić cło 
i inne należności przywozowe we własnym zakresie (dotyczy dostawy poza obszar 
celny Unii Europejskiej). 

8. Koszt dostawy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej/Unii Europejskiej jest 
każdorazowo ustalany indywidualnie z Kupującym, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 

9. Sprzedawca zobowiązany jest do opakowania Towaru, w sposób odpowiadający jego 
właściwościom. 

10. Materiały wykorzystane do pakowania Towaru stanowią koszty własne Sprzedawcy i 
nie podlegają zwrotowi. 

11. Zgodnie z art. 589 k.c. Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu uiszczenia 
przez Kupującego pełnej ceny za całość dostarczonego Towaru oraz kosztów 
Dostawy. 

Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru Dostawcy, na Kupującego przechodzą korzyści i 
ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia 
Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub 
uszkodzenie Towaru, powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz 
za opóźnienie w Dostawie. 

 


