
Przedsiębiorstwo TOOLCO Kazimierz Mitroszewski

ul. Komunalna 11, 15-197 Białystok

NIP 542-011-53-56

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

OBOWIĄZUJĄCE OD 01.09.2021R.

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze  Ogólne  Warunki  Sprzedaży  (dalej  „OWSiD”)  określają  prawa i  obowiązki
stron umów sprzedaży i dostawy Produktów, których sprzedawcą jest: 

PRZEDSIĘBIORSTWO „TOOLCO” Kazimierz Mitroszewski 
Siedziba: 15-197 Białystok, ul. Komunalna 11, woj. Podlaskie, Polska,
Forma prawna: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 
REGON: 050012903, NIP: 5420115356 (zwana dalej „Sprzedawcą”). 

2. Niniejsze  Ogólne Warunki  Sprzedaży i  Dostaw (dalej:  „OWSiD”)  sporządzone przez
Przedsiębiorstwo  „TOOLCO”  Kazimierz  Mitroszewski  z  siedzibą  w  Białymstoku
stanowią integralną część umów sprzedaży i dostaw zawieranych przez Sprzedawcę. 

3. Niniejsze OWSiD mają zastosowanie, jeżeli drugą  strona umowy (dalej: „Kupujący”)
jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4. Sprzedaż odbywa się wyłącznie na Ogólnych Warunkach Sprzedaży i  dostaw, które
wyłączają  stosowanie  innych  wzorców umownych (wzory  umowy,  regulaminy  itp.)
stosowanych lub ustalanych przez Kupującego.

5. OWSiD  są  podawane do  publicznej  wiadomości  poprzez  zamieszczenie  na  stronie
internetowej Sprzedającego www.toolco.pl

6. Złożenie zamówienia oznacza, iż Klient zapoznał się ę z OWSiD i w całości je akceptuje.

§2. Definicje

1. Użyte w ogólnych warunkach sprzedaży określenia posiadają następujące znaczenie: 
1) Sprzedający –  PRZEDSIĘBIORSTWO  „TOOLCO” Kazimierz Mitroszewski, z siedzibą

w Białymstoku przy ulicy Komunalnej 11, NIP 5420115356, REGON: 050012903.

2) Kupujący  –  osoba prawna,  jednostka  organizacyjna  nieposiadająca  osobowości
prawnej  oraz  osoba fizyczna,  która nabyła Produktu od Sprzedawcy w ramach
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

3) Kupujący  na  prawach  konsumenta  –  osoba  fizyczna  zawierająca  umowę ę
bezpośrednio związaną ę z  jej  działalnością ę gospodarczą,  gdy z  treści  tej  umowy
wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności  z  przedmiotu  wykonywanej  przez  nią ę działalności  gospodarczej,

http://www.toolco.pl/


udostępnionego na podstawie  przepisów o Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o
Działalności Gospodarczej.

4) Strony – Strony Umowy i/lub Zamówienia – Sprzedający i Kupujący.

5) Termin płatności  – dzień, w którym należność za Produkt bądź usługę staje się
wymagalna.

6) Produkty – rzeczy ruchome, towary i usługi, dobra, które mają być sprzedane na
podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

7) Zamówienie  –  oferta  zakupu  produktów  złożona  przez  Kupującego  pisemnie,
drogą  elektroniczną,  np.  poprzez  e-mail,  zawierająca  co  najmniej:  nazwę
zamawianego  produktu,  ilość,  dane  Kupującego,  niezbędne  do  wystawienia
faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i
miejsce odbioru zamawianych produktów.

8) Potwierdzenie  –  pisemne oświadczenie  Sprzedającego o  przyjęciu  zamówienia,
złożone kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny
Produktu, łącznej wartości  zamówionego Produktu, terminu realizacji,  miejsca i
warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.

§3. Zawarcie umowy

1. Informacje dotyczące produktów, których sprzedawcą jest Sprzedający przedstawione
w katalogach, folderach, zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego mają
jedynie  charakter  reklamowy  i  nie  są ę ofertą w  rozumieniu  przepisów  Kodeksu
cywilnego.

2. Sprzedawca prowadzi współpracę na podstawie indywidualnych zamówień klientów,
którzy zaakceptowali obowiązujące Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

3. Dział Sprzedaży pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Kontakt
dostępny jest na stronie internetowej - https://www.toolco.pl/kontakt/ 

4. Jakiekolwiek  zapewnienia,  gwarancje,  przyrzeczenia  i  zmiany  do umowy sprzedaży
składane ustnie przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy
sprzedaży lub złożeniem oferty nie wiążą ę Sprzedającego.

5. Kupujący może składać zamówienia drogą elektroniczną za pomocą poczty e-mail na
adres:

1) Akcesoria  dachowe  - roofsystem@toolco.pl lub  na  adres  przedstawicieli
handlowych.

2) Akcesoria  opakowaniowe  i  usługi  -  marketing@toolco.pl lub  na  adres
przedstawicieli handlowych.

6. Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta w chwili  otrzymania
zamówienia przez Sprzedającego, które w odniesieniu do istotnych warunków umowy
nie odbiega w żadnym stopniu od oferty otrzymanej przez Kupującego.



7. W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  zamówieniem  złożonym  przez  Kupującego  a
ofertą Sprzedawcy, wiążące jest potwierdzenie zamówienia, które jest wystawiane i
przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę ę, chyba że Kupujący odwoła zamówienie, w
formie pisemnej  (e-mailem) niezwłocznie,  jednakże nie później  niż w ciągu 1 dnia
kalendarzowego  od  dnia  otrzymania  pisemnego  potwierdzenia  zamówienia  przez
Sprzedawcę.

8. Zamówienie powinno zawiera następujące dane: 

1) Nazwę Kupującego,

2) Dokładny adres, 

3) Numer NIP, 

4) Określenie  wskazanego  Produktu  nazwą  handlową  lub  symbolem
alfanumerycznym z oferty, 

5) Ilość zamówionego towaru, 

6) Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru Produktu. 

9. Anulowanie  zamówienia  przez  Kupującego jest  dopuszczalne tylko w wyjątkowych
sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze
Sprzedającym. 

§4. Cena

1. Cena  za  Produkt  będący  przedmiotem  umowy  sprzedaży  będzie  każdorazowo
określana w ofercie lub umowie sprzedaży.

2. Cena za Produkt określona jest zgodnie z aktualnym cennikiem Sprzedawcy na dzień
potwierdzenia  zamówienia.  Wszystkie  wskazane  ceny  należy  rozumieć  jako  ceny
netto, do których dolicza się podatek od towarów i usług w aktualnie obowiązującej
ustawowo  określonej  wysokości.  Ceny  podawane  przez  Sprzedającego  nie
uwzględniają jakichkolwiek opłat celnych ani innych ciężarów finansowych nałożonych
na Produkty według prawa właściwego dla siedziby Kupującego.

3. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie wynikającym z wystawianej
przez Sprzedającego faktury VAT, o ile inny termin nie wynika z zapisów oferty lub
postanowień umowy sprzedaży.

4. Formą płatności  jest  przelew bankowy na konto Sprzedawcy wskazane na fakturze
VAT lub  w innej  formie  ustalonej  w ofercie  lub  umowie  sprzedaży.  Koszty  obrotu
bankowego ponosi wyłącznie Kupujący. 

5. Sprzedawca bez względu na indywidualne ustalenia z Klientem udostępnia w każdym
czasie możliwoś:

1) przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy; 

2) płatności za pobraniem. 



6. W przypadku przedpłaty Sprzedawca przystępuje do realizacji  zamówienia z chwilą
zaksięgowania płatności na rachunku bankowym. 

7. Za  dzień  zapłaty  uznaje  się  dzień  zaksięgowania  wpłaty  na  rachunku  bankowym
Sprzedawcy.

8. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie,
Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki,
a  także  żądania  przedpłaty  na  Produkty  z  przyjętych  już  do  realizacji  następnych
zamówień. Obowiązek zapłaty odsetek nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody
na zasadach ogólnych.

9. W  przypadku  opóźnienia  w  dokonaniu  przez  Kupującego  zapłaty  za  Produkt,
Sprzedawca  uprawniony  jest  do  wstrzymania  realizacji  zamówienia  do  czasu
otrzymania pełnej zapłaty za zbywane Produkty. 

10. Nieuregulowanie  należności  w  terminie  określonym  na  fakturze  upoważni
Sprzedającego  do  przerwania  dostaw  Produktów  i  wstrzymania  realizacji  już
przyjętych  zamówień.  Sprzedający  może  uzależnić  wykonanie  nowego  zamówienia
złożonego  przez  Kupującego,  który  zalega  z  płatnościami  lub  opłaca  faktury
nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.

§5. Realizacja dostaw

1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia. 

2. Sprzedający  jest  zobowiązany  dostarczyć  Produkt  spełniając  warunki  określone  w
potwierdzeniu  przyjęcia  zamówienia,  tzn.  termin  i  miejsce  dostawy,  ilość,  rodzaj
Produktu, cena.

3. Sprzedawca  dokumentuje  sprzedaż ż Produktu  fakturą  VAT.  Dowód  zakupu  jest
dostarczany Klientowi elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie
składania zamówienia lub listem za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

4. W  przypadku  płatności  za  pobraniem  lub  z  odroczonym  terminem  płatności,
Sprzedawca przystępuje do realizacji umowy po potwierdzeniu zamówienia. 

5. Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie
oraz wydanie Produktu przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji zamówienia wynosi
48  godziny.  W  przypadku  zamówień  niestandardowych  (np.  niestandardowa
kolorystyka produktu, znaczne ilości zamawianych produktów) czas realizacji ustalany
jest indywidualnie z Klientem. 

6. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy Produktu do Klienta przez
przewoźnika zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy. 

7. Zamówienia wydawane są do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze. 

8. W  przypadku  sprzedaży  krajowej  i  dostaw  krajowych  obowiązują  zasady  i  ceny
dostawy określone w załączniku nr 1 o ile odrębne umowy nie stanowią inaczej



9. W przypadku opóźnienia wysyłki Produktu klient zostanie poinformowany przez Dział
Sprzedaży telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za opóźnienia z innych przyczyn niż leżące po stronie Sprzedawcy. 

10. Sprzedający  zastrzega  sobie  prawo  własności  sprzedanego  Produktu,  co  ma  taki
skutek,  iż  Sprzedający  jest  właścicielem  Produktu  do  chwili  pełnego  zapłacenia
należności  za  odebrany  Produkt  oraz  innych  należności  wynikających  z  umowy
sprzedaży  bez  względu  na  miejsce  składowania  lub  zamontowania  w  innych
przedmiotach.

11. Na podstawie  art.  548 §1 Kodeksu cywilnego z  chwilą  wydania przez Sprzedawcę
Produktu Klientowi,  osobie trzeciej  wskazanej  przez Klienta lub przewoźnikowi,  na
Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. 

12. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz
Klienta  niebędącego  konsumentem  wyłączą  się ę odpowiedzialność  Sprzedawcy  z
tytułu rękojmi. 

§6. Przelew praw i zobowiązań oraz potracenie

1. O ile Kupujący i Sprzedawca nie postanowią inaczej na piśmie, Kupujący nie dokona
przelewu swoich praw ani  zobowiązań wynikających z  umów sprzedaży  i  dostawy
zawieranych  między  Sprzedawcą a Kupującym,  ani  również ż nie  dokona potracenia
jego wierzytelności z wierzytelnościami Sprzedawcy. 

§7. Odpowiedzialność sprzedającego. Rękojmia.

1. Obowiązkiem  Sprzedającego  jest  dostarczyć  Produkt  wolny  od  wad  i  w  ten  sam
sposób wykona inne obowiązki umowne. 

2. Sprzedający  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego
wykonania  umowy,  z  tym,  że  odpowiedzialność  ta  jest  ograniczona  do  szkody  o
rzeczywistym charakterze, nie obejmuje utraconych korzyści. Sprzedający nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewłaściwego doboru
Produktów,  ich  niewłaściwego  wykorzystania  lub  użytkowania  niezgodnie  z
przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi i konserwacji, jak również jakiekolwiek szkody
na których wystąpienie lub rozmiar wpływ miał stan i właściwości infrastruktury, w
ramach której  Produkty  mają  być  eksploatowane,  w tym  w szczególności  tych  jej
elementów, z którymi Produkty mają być połączone.

3. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wszelkich szkód nieobjętych wyłączeniem
zostaje  ograniczona  do  rzeczywistej  straty  Kupującego,  w  wysokości
nieprzekraczającej kwoty 100% wynagrodzenia umownego netto.

4. Za możliwości  zastosowania i  skutki  wykorzystania Produktów dostarczonych przez
Sprzedającego w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego lub klientów



Kupującego,  odpowiada  Kupujący,  nawet,  jeżeli  Sprzedający  był  włączony  jako
doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu Kupującego.

5. Kupującemu przysługuje z tytułu rękojmi za wady fizyczne uprawnienie do żądania
usunięcia wad Produktu na koszt sprzedającego. Sprzedający obowiązany jest usunąć
wady, a w uzasadnionych przypadkach może wypełnić zobowiązanie obniżając cenę ę w
granicach wskazanych w niniejszym punkcie.

6. Rękojmia  i  gwarancja  producenta  nie  obejmują  odpowiedzialności  za  takie
zmniejszenie wartości lub użyteczności Produktu, które jest naturalnym następstwem
jej prawidłowego używania.  

7. Klient ma obowiązek dokonania odbioru ilościowego i rzeczowego dostarczonych lub
odebranych  od  Sprzedawcy Produktów.  Kupujący  ma obowiązek  niezwłocznie,  nie
później  niż  w  terminie  24  godzin  po  otrzymaniu  Produktu  dokonać  sprawdzenia
zgodności  dostarczonego Produktu z  zamówieniem. Zobowiązany jest  sprawdzić  w
szczególności: stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego Produktu.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Produktu lub/i innych niezgodności, należy w
terminie  3  dni  roboczych  od  dnia  otrzymania  Produktu,  przesłać  na  adres
reklamacje  @toolco.pl   wypełniony  formularz  reklamacji  (formularz  dostępny  na
stronie  www.toolco/pobierz/).  W  przypadku  przekroczenia  powyższego  terminu
reklamacja nie zostanie uwzględniona. 

8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki w transporcie w momencie dostawy,
w celu złożenia reklamacji,  należy odmówić przyjęcia przesyłki oraz spisać Protokół
Szkody  w  obecności  kuriera  i  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  24  godzin
przesłać go na adres   reklamacje  @toolco.pl  .

9. Klientowi  przysługuje  prawo  do  zwrotu  Produktów,  po  złożeniu  stosownego
oświadczenia o zwrocie na adres  reklamacje@toolco.pl w terminie 14 dni od dnia
otrzymania Produktu. Zwrotowi podlega wyłącznie Produkt pełnowartościowy, który
nie  posiada  śladów  użytkowania,  jest  kompletny  i  zachowany  w  oryginalnym,
nieuszkodzonym  opakowaniu.  W  przypadku  zwrotu  Produktów,  koszty  transportu
ponosi klient. 

10. Wniesienie reklamacji  nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności  za
Produkt w ustalonym terminie.

§8. Siła wyższa

1. Strony nie będą odpowiedzialne za niewykonanie swoich zobowiązań niepieniężnych
wynikających z Umowy z tytułu „siły wyższej”. 

2. Za siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenia będące poza ich kontrolą, które nie były
znane w chwili zawierania Umowy, albo takie, których skutki dla wykonania Umowy w
chwili  jej  zawierania nie były znane,  tj.  w szczególności:  wojny,  stany wojenne lub
wyjątkowe, epidemie, zamieszki, katastrofy naturalne takie jak: silne burze, powodzie,
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zniszczenia  przez  piorun,  trzęsienia  ziemi,  tajfuny,  sztormy  i  inne  anomalie
atmosferyczne,  a  także  wybuchy,  pożary,  zniszczenia  urządzeń  lub  instalacji,  akty
władzy o charakterze powszechnym.

3. Strona,  która  powołuje  się  na  siłę  wyższą,  winna  zawiadomić  drugą  Stronę ę o  jej
wystąpieniu.  Terminy  umowne  wskazane  w  Umowie  ulegają  zawieszeniu  na  czas
trwania siły wyższej. 

§ 9. Ochrona danych osobowych

1. Poprzez zawarcie umowy sprzedaży Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych  w  zakresie  obejmującym:  imię,  nazwisko,  nazwę  przedsiębiorstwa,
siedzibę  przedsiębiorstwa,  numery  telefonów,  adresy  poczty  elektronicznej  przez
Przedsiębiorstwo „TOOLCO” Kazimierz  Mitroszewski,  z  siedzibą w Białymstoku jako
Administratora  Danych  Osobowych,  w  celach  związanych  z  realizacją  umowy
sprzedaży  lub  dostawy  –  w  zakresie  uregulowanym  w  treści  Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

2. Przedsiębiorstwo  „TOOLCO”  Kazimierz  Mitroszewski  oświadcza,  że  dane  osobowe
będą przetwarzane w następujących celach: 

1) wykonanie zawartej  umowy sprzedaży lub umowy dostawy (art.  6  ust.  1  lit.  b
RODO),

2) wystawianie  faktur,  prowadzenie  i  przechowywanie  dokumentacji  rachunkowej
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

3) cele  archiwalne  (dowodowe)  na  wypadek  prawnej  potrzeby  wykazania  faktów
oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

§10.  Postanowienia dotyczące kupujących na prawach konsumenta

1. Niniejszy paragraf oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym
samym wiążą wyłącznie Kupującego na prawach konsumenta. 

1) Możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość 

a) Kupujący  na  prawach  konsumenta  ma  prawo  do  odstąpienia  od  Umowy
sprzedaży  zawartej  na  odległość  w  terminie  14  dni  bez  podawania
jakiejkolwiek przyczyny. 

b) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym
Kupujący na prawach konsumenta wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym
osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez tego Kupującego weszła w
posiadanie rzeczy. 



c) Kupujący  na  prawach  konsumenta  może  odstąpić  od  Umowy  sprzedaży
składając oświadczenie o odstąpieniu na przykład w formie pisma wysłanego
pocztą na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres e-mail Sprzedawcy.  

d) Aby zachować termin na odstąpienie od umowy wystarczy by oświadczenie o
odstąpieniu  zostało  wysłane  przed  upływem  terminu  na  odstąpienie.
Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Kupującemu otrzymanie oświadczenia o
odstąpieniu. 

e) W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  sprzedaży,  jest  ona  uważana  za
niezawartą. 

f) Jeśli Kupujący na prawach konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od
Umowy  sprzedaży  zanim  Sprzedawca  przyjął  jego  ofertę,  oferta  przestaje
wiązać. 

g) Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
dnia  otrzymania  oświadczenia  Kupującego  o  odstąpieniu  od  Umowy
sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt
Dostawy  Produktu  do  Kupującego.  Sprzedawca  może  wstrzymać  się  ze
zwrotem  płatności  otrzymanych  od  Kupującego  do  chwili  otrzymania  z
powrotem  Produktu  lub  dostarczenia  przez  Klienta  dowodu  odesłania
Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

h) Klient  ma  obowiązek  zwrócić  Produkt  Sprzedawcy  niezwłocznie,  ale  nie
później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy
przed upływem tego terminu. 

i) W wypadku odstąpienia Kupujący ponosi  tylko bezpośrednie koszty  zwrotu
Produktu.  

j) Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.  

k) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący zgodził się ę na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się ę dla niego z żadnymi kosztami. 

l) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności  na rachunek bankowy podany przez
Kupującego. Koszty zwrotu płatności ponosi Sprzedawca. 

m) Prawo  odstąpienia  od  umowy  nie  przysługuje  Kupującemu  na  prawach
konsumenta  w  odniesieniu  do  Umowy  sprzedaży,  w  której  przedmiotem
świadczenia  jest  rzecz  nieprefabrykowana,  wyprodukowana  według



specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb. 

2) Sprzedawca ponosi wobec Kupującego na prawach konsumenta odpowiedzialność
z tytułu rękojmi za wady Produktu. 

3) Kupujący  na  prawach  konsumenta  objęty  jest  ochroną  w  zakresie  zakazu
stosowania postanowień niedozwolonych tj. klauzul abuzywnych. 

4) Kupujący  na  prawach  konsumenta  traci  uprawnienia  z  tytułu  ochrony
konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą
posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego
przedsiębiorcy  w Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej
Rzeczpospolitej  Polskiej,  w  szczególności  wskazanych  tam  kodu  w  Polskiej
Klasyfikacji Działalności. 

§11. Postanowienia końcowe

1. Akceptując  niniejsze OWSiD Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych przez Sprzedającego, w związku z realizacją umów sprzedaży Produktów
oferowanych przez Sprzedającego.

2. Kupujący  nie  może  bez  zgody  Sprzedającego  przekazywać  wiedzy  i  informacji
uzyskanych  w wyniku kontaktów handlowych ze  Sprzedającym osobom trzecim w
sprawach objętych tajemnicą handlową.

3. Prawem właściwym dla OWSiD jest prawo polskie.

4. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  OWSiD  mają  zastosowanie  przepisy
Kodeksu Cywilnego.

5. Stwierdzenie  nieważności  pojedynczych  postanowień  nie  ma  wpływu  na  ważność
pozostałych postanowień OWSiD.

6. Strony  będą  dążyć  do  polubownego  załatwienia  wszelkich  sporów  wynikłych  w
związku  z  wykonaniem  umów  objętych  niniejszymi  warunkami.  W  przypadku
niemożności  polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu
będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

Informacje  o  bieżącym  katalogu  Produktów  oraz  OWSiD  znajdują ą się ą na  stronie
internetowej pod adresem www.toolco.pl. Złożenie zamówienia oznacza, iżż Klient zapoznał
sięą z OWSiD i je akceptuje. 


