OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
I REKLAMACJI
1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych na
rzecz podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) przez Części Tir Chlebek Sp.J. z siedzibą w
Ligocie, ul. Miliardowicka 73, wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
, numer KRS: 0000206901.
2. Klienci mają możliwość dokonywania zakupów bezpośrednio w punktach sprzedaży Sprzedawcy,
poprzez zamówienia telefoniczne, faksem, ze strony internetowej www.chlebek.pl przez katalog on-line
lub sklep internetowy www.sklep.chlebek.pl
3. Podstawą do ustalenia wartości każdorazowej transakcji pomiędzy stronami jest aktualny cennik
towarów Sprzedającego. Ewentualne zmiany cen oraz inne uzgodnienia związane z logistyką dostaw
wymagają odrębnych uzgodnień pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Cena podana przez Sprzedawcę
obejmuje cenę towaru bez jakichkolwiek innych świadczeń, chyba, że strony wyraźnie postanowią
inaczej.
4. Klient ma możliwość regulowania należności za zakupiony towar poprzez zapłatę gotówką w kasie
Sprzedawcy, zapłatą gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze towaru ( w przypadku zamówień
internetowych), za pomocą karty płatniczej (np. debetowej, kredytowej), przelewem lub poprzez
odroczone terminy płatności na podstawie odpowiedniej umowy handlowej.
5. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury lub
według uzgodnionych warunków płatności. Termin ten w każdym przypadku jest określany w dniach i
liczony jest od daty wystawienia faktury.
6. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar, w terminach
określonych przez Części Tir Chlebek Sp. J. (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589
kodeksu cywilnego). Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Części Tir
Chlebek SP.J. ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu towarów niezapłaconych. Sprzedający może
również żądać odszkodowania, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, w szczególności gdy wartość
towaru odebranego przez nią z magazynu Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący
powinien uiścić za otrzymany towar.
7. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto Części Tir
Chlebek Sp.J.
8. Opóźnienie w dokonaniu zapłaty przez Klienta w terminie wpisanym na fakturze skutkuje
natychmiastowym wstrzymaniem sprzedaży kolejnych produktów, oraz wstrzymaniem wszelkich
udzielonych kredytów kupieckich lub innych bonusów przyznanych Klientowi. Ponadto Sprzedawca
jest uprawniony do wszczęcia procedury windykacyjnej celem uzyskania zaległej zapłaty, których
kosztami zostanie obciążony Klient. Niezależnie od powyższego, w razie opóźnienia w zapłacie Klient
zostanie obciążony odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
9. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar, w całości lub w
części.
10. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Sprzedającego
każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji.

Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w
podpisanych umowach partnerskich lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne
11. Warunki i termin dostawy są indywidualnie ustalane z Klientem przed przyjęciem zamówienia do
realizacji, a treść tych ustaleń stanowi konieczny element realizacji zamówienia Klienta.
12. Wydanie towaru Klientowi i przejście ryzyka na Klienta następuje w chwili wydania lub wysłania
towaru z magazynu Sprzedawcy, Klientowi lub przewoźnikowi, chyba, że w ramach ustaleń z Klientem
zostanie wyraźnie wskazane, że w ramach sprzedaży Sprzedawca własnymi środkami dostarczy
Klientowi towar do miejsca przez niego wskazanego- w takim przypadku wydanie towaru i przejście
ryzyka następuje w momencie wydania go Klientowi w miejscu dostarczenia.
13. Przewóz towarów z magazynów Sprzedawcy odbywa się na koszt Klienta o ile strony nie uzgodniły
inaczej na piśmie lub faksem lub mailem.
14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy wydanych z jego magazynu
towarów wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
15. Klient otrzyma pisemne potwierdzenie przez Sprzedawcę zawartej z Kupującym umowy sprzedaży
- faktura VAT. Faktura zostanie załączona do przesyłki, chyba, że Strony ustalą inaczej.
16. Klient upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Klienta i wysłania ich
wraz z towarem.
17. Klient dokonując odbioru towaru dostarczonego przez przewoźnika lub środkami własnymi
Sprzedawcy zobowiązany jest zbadać w sposób i w czasie zwyczajowo przyjętym czy dostarczony
towar jest w stanie należytym i w umówionej ilości, oraz potwierdzić odbiór towaru, a jeżeli występują
wady ilościowe lub jakościowe należy wskazać je w protokole odbioru podpisanym przez Klienta i
przewoźnika. W braku sporządzenia protokołu w sposób wskazany w zdaniu poprzednim, Sprzedawca
jest zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne braki/wadę towaru/ transportu, chyba, że przepisy
bezwzględnie obowiązującego prawa stanowią inaczej. Sprzedawca jest również zwolniony z
odpowiedzialności za szkody wyrządzone w towarze- pomimo sporządzenia protokołu odbioru- w
zakresie przewidzianym przepisami prawa, w szczególności w jakim za szkodę odpowiedzialny jest
przewoźnik.
18. Klient może zwrócić zakupiony towar w okresie 14 dniu od zakupu bez podania przyczyny o ile
zostanie to ustalone w sposób wyraźny na piśmie, faksem lub mailem ze Sprzedawcą, przy czym
postanowienie niniejsze nie wyłącza uprawnień Klienta przyznanych przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
19. W razie skorzystania przez Klienta z uprawnienia wskazanego w ust. 18 powyżej, Klient na własny
koszt prześle Sprzedawcy towar, który musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, dostarczony w
oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W razie przesłania towaru w innym stanie i
opakowaniu Sprzedawca może go nie przyjąć i odesłać Klientowi na jego koszt.
20. Klient może złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
a. wad fabrycznych,
b. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
c. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu
21. W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych towaru, Klient powinien skontaktować się z Działem
Reklamacji Części TIR Chlebek, a następnie dostarczyć takowy lub wysłać ( w razie zakupu poprzez
sklep internetowy lub stronę internetową ) na adres firmy wraz z kompletnie wypełnionym formularzem
reklamacyjnym i dowodem zakupu na adres:
Części Tir Chlebek Sp. J.
ul. Miliardowicka 73
43-518 Ligota

23. W razie otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca może zwrócić się do Klienta
z żądaniem uzupełnienia danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. W takim wypadku
do czasu uzupełnienia wymaganych danych wszelkie działania Sprzedawcy związane z reklamacją
mogą zostać wstrzymane, a jakiekolwiek terminy obowiązujące Sprzedawcę ulegają zawieszeniu i
biegną dalej po uzupełnieniu wymaganych danych.
24. Za informacje niezbędne do rozpatrzenia reklamacji uważa się w szczególności numer dokumentu
zakupu; datę wystąpienia usterki; datę montażu, bądź zakupu wadliwego towaru; opis usterki, lub
objawów jej towarzyszących. Dodatkowo w wypadku części zamiennych niezbędne są dane pojazdu w
którym wadliwy towar został zamontowany, a w szczególności marka; model; rocznik, numer VIN;
przebieg w momencie montażu i w momencie wystąpienia usterki., a także wskazanie jakiego
rozwiązania oczekuje Klient.
25. W ramach roszczeń reklamacyjnych Klient może domagać się nieodpłatnej naprawy lub wymiany
towaru na nowy, a w przypadkach przewidzianych prawem (w szczególności jeżeli naprawa lub
wymiana byłaby niemożliwa) żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. O ostatecznym sposobie
usunięcia wady (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy) decyduje Sprzedawca
mając na uwadze całokształt okoliczności sprawy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 26 poniżej.
26. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czas rozpatrzenia reklamacji w zakresie w jakim jest
ono uzależnione od przekazania informacji od jakiegokolwiek podmiotu którego informacje są
niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, a w szczególności Producenta lub innego podmiotu
od którego Sprzedawca nabywa towar (importera itp.
27. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 2 (dwa) tygodnie od dostarczenia Sprzedawcy wszelkich
niezbędnych materiałów/ dokumentów, a jeżeli Sprzedawca stwierdzi konieczność dostarczenia mu
reklamowanego towaru, również od dostarczenia tegoż towaru. Do w/w terminu nie wlicza się okresów
wskazanych w ust. 26 powyżej. W razie uznania zasadności reklamacji, Sprzedawca dołoży wszelkich
starań aby wykonać roszczenie reklamacyjne w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż
3 tygodnie od końca terminu wskazanego w zdaniu pierwszym.
28. Odpowiedzialność Sprzedawcy dotyczy wyłącznie wad, które ujawniły się nie później niż
w terminie jednego roku od dnia wydania towaru Klientowi, pod warunkiem, że Sprzedawca otrzyma
zgłoszenie reklamacyjne w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej.
29. Nasza firma nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
30. Sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera jest warunkiem niezbędnym uwzględnienia
ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie lub braków. O każdym
zastrzeżeniu Klient powinien powiadomić nas w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania
przesyłki.
31. Gwarancja nie obejmuje produktów które noszą ślady uszkodzeń mechanicznych. Dlatego zawsze
przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w
transporcie. Jeżeli opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności kuriera
sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z nami celem wyjaśnienia sprawy.
32. Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek
niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz
przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia (sworznie,
końcówki, wahacze, tuleje gumowo-stalowe itp.).
33. Roszczenia gwarancyjne dotyczą tylko samego towaru (wymiana na wolny od wad lub zwrot
równowartości) - nie dotyczą kosztów dodatkowych takich jak transport, montaż, demontaż, badania
diagnostyczne etc.
34. Zwrotom nie podlegają części elektroniczne i elektryczne.

35. Koszty wysyłki zwrotów i reklamacji ponosi nabywca. W przypadku, gdy zgłoszona przez Klienta
usterka nie występuje, bądź warunki gwarancji zostały naruszone, firma Chlebek Sp. J. ma prawo żądać
od Klienta pokrycia poniesionych przez sklep kosztów związanych z transportem oraz kosztów
ekspertyzy. Produkt w takim przypadku jest odsyłany również na koszt kupującego.
36. Wadliwy towar powinien zostać dostarczony lub wysłany ( w przypadku zakupu poprzez sklep
internetowy lub stronę internetową ) przez Klienta w fabrycznym opakowaniu wraz ze wszystkimi
elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu.
37. Ewentualne roszczenia Klienta związane z realizacją przez Sprzedawcę zamówienia Klienta
ograniczają się do kwoty, która łącznie nie może przekroczyć ceny dostarczonego towaru.
38. W razie niezachowania terminów zgłoszenia roszczeń reklamacyjnych wskazanych w Regulaminie
Klient traci uprawnienia przysługujące mu na podstawie gwarancji, rękojmi, niezgodności towaru z
umową lub jakichkolwiek innych przepisów prawa. Odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje
wad spowodowanych nieprawidłowym przechowywaniem, transportem, złym montażem lub
wynikających z normalnego zużycia.
39. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu spowodowane
przez dostarczony towar, które nastąpiły po wydaniu/wysłaniu towaru z magazynu Sprzedawcy.
Postanowienia niniejszego § nie uchybiają bezwzględnie obowiązującymi przepisom prawa.
40. Wszystkie dane przesyłane przez Klienta do Sprzedawcy, są chronione zgodnie z Ustawą o danych
osobowych i nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień.
Kupujący podaje dane osobowe dobrowolnie oraz ma pełne prawo wglądu, poprawienia lub żądania
zaprzestania (skasowania) przetwarzania swoich danych przechowywanych w bazie Sprzedawcy
zgodnie z Ustawą „o świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002r,
Nr 144, poz. 1204). Złożenie zamówienia u Sprzedawcy oznacza zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, przez Sprzedawcę celem jego realizacji. Po realizacji zamówienia dane mogą
zostać usunięte na wyraźną, pisemną dyspozycję klienta wysłaną na adres e-mailowy: ela@chlebek.pl
lub na adres firmy: ul. Miliardowicka 73 43-518 Ligota .W przypadku gdy Kupujący nie zadysponuje
usunięcia danych, będą one przechowywane z zachowaniem wszelkich wymaganych norm poufności
do czasu realizacji kolejnego zamówienia lub dyspozycji usunięcia z naszej bazy.
41. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia tego Regulaminu są lub staną się bezskuteczne, nieważne lub też
nastąpi zmiana obowiązującego prawa mająca wpływ na ich treść, Regulamin pozostanie ważny w
pozostałej części. W takim przypadku Strony zobowiązują się postanowienia nieważne lub
bezskuteczne zastąpić postanowieniami najbardziej zbliżonym do postanowienia nieważnego lub
bezskutecznego.
42. O ewentualnych zmianach Regulaminu Sprzedawca informuje i wskazuje je na swojej stronie
internetowej przed wejściem w życie przedmiotowych zmian.
43. Zawarcie umowy ze Sprzedawcą oznacza, że Klient zapoznał się z Regulaminem przed jej
zawarciem umowy.
44. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu, przy czym zmiana jest skuteczna
w odniesieniu do zamówień przyjętych do realizacji przez Sprzedawcę po jej ogłoszeniu na stronie
internetowej.

