REGULAMI SKLEPU I SPRZEDAŻY I TER ETOWEJ
1. Właścicielem sklepu jest:
Mobil-Recykling
NIP:

Elżbieta

547-146-92-71,

Ponikiewska,

ul.

REGON:

Sobieskiego
240985369,

462,

43-382

Bielsko-Biała,

www.mobil-recykling.org,

e-mail: mobilrecykling@gmail.com, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej wydanego przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej nr 62453,
telefon kontaktowy: 33 8218 695, 530 900 535, fax 33 8218 695
zwanego dalej Sprzedającym.
2. Sklep zajmuje się sprzedażą części samochodowych używanych, pochodzących z rozbiórki
pojazdów. Demontaż pojazdów prowadzimy na podstawie decyzji uzyskanej od Wojewody
Śląskiego nr: ŚR/I/66200/82/1/08, tj. z legalnej rozbiórki aut (Stacja Demontażu Pojazdów).
3. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 22
kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
4. Za Kupującego uważa się zarówno Konsumenta jak i osobę/podmiot dokonujący czynności prawnej
w zakresie związanym z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty przez Kupującego następuje w chwili użycia przycisku
„KUP TERAZ”.
6. Kupujący poprzez przyjęcie ofertę potwierdza znajomość i akceptuje warunki określone w
niniejszym regulaminie. Jednocześnie Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie wszelkiej
korespondencji drogą elektroniczną – e-mailem.
7. Kontakt stron odbywa się w godzinach pracy Sprzedającego od pon.-pt. 8-16 i w sob. 8-13 drogą
elektroniczną e-mail lub telefonicznie pod numerem 33 8218 695 lub 530 900 535.
8. Każdorazowo w aukcji podany jest przedmiot sprzedaży i jego cena, a dołączone zdjęcia
przedstawiają sprzedawany towar. Na aukcjach nie prezentujemy zdjęć poglądowych. Sprzedawany
towar jest używany, pełnowartościowy i pozbawiony wad, chyba, że w treści aukcji wyraźnie
wskazano na ich istnienie. Wszelkie wady znane Sprzedającemu są ujęte w aukcji, ewentualnie
przedstawione na prezentowanych zdjęciach.
9. Towar można odebrać osobiście w siedzibie firmy bądź zażądać dostarczenia go za pośrednictwem
firmy kurierskiej, o ile takowa dostawa jest możliwa.
10. Koszty dostawy przez firmę kurierską (DHL lub UPS lub K-EX) podane są w aukcji, a w przypadku
braku ceny, jeśli Kupujący wyraża chęć otrzymania przedmiotu za pośrednictwem firmy kurierskiej,
a Sprzedający dopuszcza taką możliwość, zobowiązany jest do kontaktu ze Sprzedającym w celu
ustalenia indywidualnych kosztów przesyłki. Sprzedający zastrzega sobie brak możliwości wysyłki
danego przedmiotu, co wynika to ze specyfikacji przedmiotu aukcji.
11. Koszt dostawy oprócz wynagrodzenia przewoźnika obejmuje również usługę pakowania.
12. Kupujący po potwierdzeniu zakupu zobowiązany jest do uiszczenia ceny wraz z kosztami dostawy,

chyba że z treści aukcji wynika, że koszty dostawy zostaną ustalone po uprzednim kontakcie ze
Sprzedającym. Zapłata za zakupiony towar możliwa jest poprzez dokonanie przelewu na rachunek
bankowy: ING BANK ŚLĄSKI 41 1050 1070 1000 0090 6559 8907, poprzez system PayU lub
gotówką w siedzibie Sprzedającego. Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia ceny wraz z kosztami
dostawy w terminie 7 dni od zawarcia umowy, względnie w terminie 7 dni od ustalenia kosztów
dostawy, jeżeli nie były ujęte w aukcji. W przypadku braku wpłaty umowę uznaje się za niezawartą.
13. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej na terenie całego
kraju. Sprzedający nie zgadza się na wysyłkę za granicę.
14. Wysyłka towaru jest prowadzona w dni robocze od poniedziałku do piątku. Wysyłka następuje
niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, jednakże nie później
niż w ciągu 24 godzin. W przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na opóźnienie,
Kupujący zostanie powiadomiony o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie wysyłki.
Sprzedający dopuszcza możliwość przesłania na adres mailowy przedsiębiorstwa dowodu wpłaty, co
wpływa na przyśpieszenie wysyłki. Wspomniany dowód wpłaty powinien zawierać informacje takie
jak: imię i nazwisko Kupującego, adres, cenę i nazwę przedmiotu zakupu wraz z Nickiem
Kupującego oraz nr aukcji, pełne dane Sprzedającego wraz z nr konta Sprzedającego.
15. Koszt i sposób dostawy zależą od wagi i wymiarów sprzedawanego towaru.
16. Kosztami dostawy obciążony jest Kupujący.
17. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić w obecności kuriera zawartość przesyłki, a w przypadku
stwierdzenia jej uszkodzenia sporządzić w obecności kuriera protokół szkody - chyba, że regulamin
firmy przewozowej przewiduje inną procedurę reklamacyjną. Sporządzenie protokołu szkody jest
podstawą dochodzenia odszkodowania.
18. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu
przez firmę kurierską. W tym zakresie odpowiedzialność ponosi przewoźnik.
19. Jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę
rzeczy powstałe na skutek jego transportu przez przewoźnika, chyba, że Sprzedawca nie miał
wpływu na wybór przewoźnika dokonany przez Konsumenta. W tym zakresie nie stosuje się pkt 18
niniejszego regulaminu.
20. Wyłącznie Kupującemu będącego Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez
podawania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym wszedł w posiadanie
rzeczy, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu i przesłanie go do siedziby
przedsiębiorstwa drogą elektroniczną – e-mailowo, bądź listownie – przesyłką rejestrowaną.
21. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia
od umowy, jak również regulamin sklepu, Sprzedający każdorazowo przesyła Kupującemu drogą
elektroniczną – e-mailowo w potwierdzeniu zawarcia umowy – „Kupiłeś przez Kup Teraz – nr … przedmiot aukcji” w części zatytułowanej „wiadomość od Sprzedającego”. Jednocześnie
Sprzedający informuje, iż mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy,

który można pobrać TUTAJ czyli ze strony www.mobil-recykling.org zakładka dokumenty.
Stosowne oświadczenie zapisane jest w formie pliku PDF i odczyt możliwy jest przy pomocy
programu Adobe Reader.
22. Po złożeniu przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy strony w terminie 14 dni
winny zwrócić wszystko co wzajemnie sobie świadczyły, z tym że Sprzedający może wstrzymać się
ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania towaru i zweryfikowania jego jakości. Środki pieniężne
zwracane są przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący
zażąda ich zwrotu na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
Sprzedający zwraca Kupującemu oprócz ceny towaru równowartość najtańszego zwykłego sposobu
dostarczenia rzeczy oferowanego przez Sprzedającego. Koszt przesyłki zwrotnej po odstąpieniu od
umowy ponosi Kupujący.
23. Kupujący zobowiązany jest po odstąpieniu od umowy, dostarczyć pełnowartościowy przedmiot
sprzedaży w stanie niezmienionym. Każdorazowa ingerencja w przedmiot zakupu, w tym rozebranie
części mechanicznych w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy skutkuje wygaśnięciem uprawnienia do odstąpienia od umowy.
24. Kupujący jest zobowiązany odpowiednio zabezpieczyć zwracany towar przed uszkodzeniem
podczas transportu.
25. Kupującemu nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi uregulowane w art. 556 kodeksu
cywilnego i następnych. Przedmiotowe ograniczenie nie dotyczy Konsumenta.
26. Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane przedmioty. Z uwagi na brak gwarancji nie
obowiązuje procedura reklamacyjna.
27. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku do odwołania.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 1997 nr 133 poz.
883, tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) administratorem Państwa danych osobowych jest
serwis Allegro. Informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów pozyskane zostają poprzez serwis Allegro
i wyłącznie w celach określonych regulaminem sklepu Allegro oraz sklepu Mobil-Recykling. Dane te będą
przetwarzane jedynie w celu realizacji składanych zamówień oraz korespondencji pomiędzy naszą firmą a
Klientami. Nie udostępniamy danych osobowych Klientów osobom trzecim oraz innym podmiotom
gospodarczym. Każda osoba, której dane posiadamy, ma prawo do ich przeglądania, poprawiania, żądania
zaprzestania ich przetwarzania bądź usunięcia z naszego zbioru.

