Regulamin Portalu internetowego do składania zamówień
elektronicznych Wavin Metalplast-Buk
(dalej: „Regulamin”)
obowiązujący od dnia 01.05.2013 roku

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Portal internetowy do składania zamówień elektronicznych (dalej: „Sklep”) prowadzony jest
przez Wavin Metalplast-Buk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Buku (64320) przy ul. Dobieżyńskiej 43, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000063129, identyfikującą się NIP 788-00-08-752,
REGON: 630517296, o kapitale zakładowym w wysokości 113.600.000,00 zł (dalej:
„Sprzedający”) za pośrednictwem systemu EDInet Marketplace.

2.

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż wszelkich towarów znajdujących się w
sprzedaży u Sprzedającego, w tym Pakietów (dalej: „Wyroby”), przedsiębiorcom, którzy
posiadają konto w Sklepie.

3.

Sprzedaż Wyrobów następuje na rzecz przedsiębiorców, którzy zawierają umowę sprzedaży ze
Sprzedającym (dalej: „Kupujący”).

4.

Prezentowane w ramach Sklepu Wyroby wraz z ceną nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Kupującego w
rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5.

W zakresie nieuregulowanym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Ogólnych
Warunków Sprzedaży stosowanych przez Sprzedającego w obrocie profesjonalnym (dalej:
„OWS”), a w szczególności art. 6 (cena sprzedaży, koszty transportu oraz ubezpieczenia), art.
7 (warunki płatności), art. 8 (wydanie Wyrobów), art. 9 (odbiór Wyrobu), art. 10 (reklamacje
Wyrobów, z wyłączeniem Pakietów), art. 10a (reklamacje towarów wchodzących w skład
Pakietu), art. 12 (odpowiedzialność Sprzedającego) oraz art. 13 (rozwiązywanie sporów).

6.

Pojęcia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Regulaminie, mają znacznie
nadane im w OWS.

7.

Regulamin oraz OWS są udostępnione nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu w formie, która
umożliwia ich pobranie, odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie.

8.

Regulamin oraz OWS wiążą Kupującego z chwilą pierwszego zalogowania się do Sklepu.

9.

W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i OWS rozstrzygające
znaczenie mają postanowienia Regulaminu.

II.

KORZYSTANIE ZE SKLEPU

1.

Do korzystania z Sklepu niezbędne jest posiadanie przez przedsiębiorcę konta.

2.

Konto jest tworzone przez Wavin na wniosek przedsiębiorcy, który podaje następujące dane:
firma, oznaczenie formy prawnej, adres, NIP, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail i
imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) osób uprawnionych do korzystania z Sklepu (w tym do
składania Zamówień) w imieniu przedsiębiorcy.

3.

Do konta przypisane będą indywidualne warunki handlowe (w tym upusty) uzgodnione
pomiędzy przedsiębiorcą a Sprzedającym na mocy odrębnej umowy.

4.

Po utworzeniu konta Wavin dostarcza przedsiębiorcy login i tymczasowe hasło, które służą do
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zalogowania się do Sklepu.
5.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do zmiany tymczasowego hasła podczas pierwszego
zalogowania się do Sklepu.

6.

Z chwilą pierwszego zalogowania się do Sklepu przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się i
akceptuje Regulamin oraz OWS. W przypadku niezapoznania się i braku akceptacji Regulaminu
oraz OWS przedsiębiorca nie może korzystać ze Sklepu (w tym nie może składać Zamówień).

7.

Przedsiębiorca nie może udostępniać loginu oraz hasła jakiejkolwiek osobie trzeciej.
Przedsiębiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobie
trzeciej.

III.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.

Do złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie konta w Sklepie.

2.

Kupujący składa Zamówienie poprzez aplikację udostępnioną w ramach Sklepu.

3.

Złożenie Zamówienia następuje poprzez:
(a) wybór Wyrobów, określenie ilości i miejsca odbioru Wyrobów (miejsca realizacji). Cena
netto oraz termin dostarczenia Wyrobów, składające się na Zamówienie, są automatycznie
przypisane przez Sklep. Jeżeli wobec Kupującego stosowane są upusty, uzgodnione w
odrębnej umowie ze Sprzedającym, cena netto Wyrobów zostanie odpowiednio
pomniejszona. Jednakże cena netto Wyrobów z uwzględnieniem upustu przypisanego przez
Sklep ma wyłącznie charakter poglądowy, a ostateczna cena netto Wyrobów zostanie
wskazana przez Sprzedającego na fakturze VAT;
(b) kliknięcie w ikonę „Wyślij zamówienie”.

4.

Złożenie Zamówienia przez Kupującego stanowi złożoną przez Kupującego ofertę zawarcia
umowy w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Wyłącza się stosowanie art. 661 § 1-3, art.
662 § 1 oraz art. 682 Kodeksu cywilnego.

IV.

PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

1.

Jeżeli Sprzedający akceptuje Zamówienie, wówczas potwierdza jego przyjęcie do realizacji.
Przyjęcie Zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Umowę uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia
Zamówienia do realizacji.

2.

Sprzedający potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji pod wskazany przez Kupującego
adres e-mail, numer telefonu lub poprzez przystąpienie przez Sprzedającego do wykonania
Zamówienia.

3.

Do przyjęcia Zamówienia stosuje się postanowienia art. 4 ust. 1 i 4 OWS, natomiast do odmowy
przyjęcia Zamówienia – postanowienia art. 5 OWS.

V.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.

Zgłoszenie reklamacyjne w sprawach dotyczących korzystania ze Sklepu należy składać na
adres e-mail Sprzedającego: kamil.rys@wavin.pl

2.

Zgłoszenie powinno zawierać dane Kupującego oraz opis problemu będący podstawą reklamacji
(uzasadnienie reklamacji).

3.

Zgłoszenie będzie rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych od dnia jego otrzymania przez
Sprzedającego.

4.

W pozostałych sprawach dotyczących reklamacji Wyrobów zakupionych za pośrednictwem
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Sklepu mają zastosowanie postanowienia art. 10 lub art. 10a OWS (w szczególności określony w
nich zakres odpowiedzialności za wady oraz terminy).
VI.

WARUNKI TECHNICZNE

1.

Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet,
dowolnej przeglądarki internetowej w najnowszej wersji udostępnianej przez jej producenta,
posiadanie adresu e-mail oraz konta w Sklepie.

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego w ramach Sklepu treści o charakterze
bezprawnym.

2.

Sprzedający dołoży starań, żeby Sklep funkcjonował w sposób ciągły. Sprzedający zastrzega
jednak, że w funkcjonowaniu Sklepu mogą nastąpić przerwy w celu aktualizacji danych,
archiwizacji danych, naprawienia błędów lub dokonania innych prac konserwacyjnych.
Sprzedający nie jest zobowiązany informować Kupujących o planowanej przerwie w
funkcjonowaniu Sklepu. Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu przerw w
funkcjonowaniu Sklepu.

3.

Sprzedający zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin
wniesienia zmian do Regulaminu uznaje się termin udostępnienia w ramach Sklepu nowej
wersji Regulaminu.
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