REGULAMIN SKLEPU I SPRZEDAŻY
1. Właścicielem sklepu jest:
Mobil-Recykling Elżbieta Ponikiewska, ul. Sobieskiego 462, 43-382 Bielsko-Biała
NIP: 547-146-92-71, REGON: 240985369, 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,
zwanego dalej Sprzedającym.
2. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Sklep zajmuje się sprzedażą części samochodowych używanych, z pojazdów wycofanych z
eksploatacji na podstawie uzyskanej decyzji Wojewody Śląskiego nr: ŚR/I/66200/82/1/08, tj.
z legalnej rozbiórki aut (Stacja Demontażu Pojazdów).
4. Kupujący po zatwierdzeniu oferty poprzez opcję "Kup Teraz" potwierdza znajomość i
akceptuje warunki określone w niniejszym regulaminie.
5. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą elektroniczną – email.
6. Każdorazowo w aukcji podany jest przedmiot sprzedaży i jego cena, a dołączone zdjęcia
przedstawiają sprzedawany towar. Na aukcjach nie prezentujemy zdjęć poglądowych.
7. Kupujący po potwierdzeniu zakupu zobowiązany jest do uiszczenia ceny wraz z kosztami
dostawy, chyba, że decyduje się na wybór opcji: odbiór osobisty, w siedzibie firmy. Zapłata za
zakupiony towar możliwa jest poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy:
ING BANK ŚLĄSKI 41 1050 1070 1000 0090 6559 8907
lub przelewem bezpośrednim poprzez system PayU lub gotówką w siedzibie firmy.
7. Towar można odebrać osobiście w siedzibie firmy bądź wysyłkowo.
8. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej na terenie
całego kraju. Sprzedający nie zgadza się na wysyłkę za granicę.
9. 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 48 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.
10. Koszt i sposób dostawy każdorazowo jest ustalany ze Sprzedającym, przed dokonaniem

zapłaty. W przypadku braku wskazania w aukcji kosztów przesyłki, Kupujący jest
zobowiązany skontaktować się ze Sprzedającym w celu ich ustalenia. Koszt wysyłki obejmuje
również usługę pakowania.
11. Koszt i sposób dostawy zależą od wagi i wymiarów sprzedawanego towaru.
12. Kosztami dostawy obciążony jest Kupujący.
13. 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 - który jest
podstawą dochodzenia roszczeń.
14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie
transportu przez firmę kurierską.
15. Kupującemu – konsumentowi – przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania
przyczyny, w terminie 10 dni kalendarzowych od doręczenia przesyłki, poprzez złożenie
pisemnego oświadczenia o odstąpieniu i przesłanie go do siedziby przedsiębiorstwa faxem,
drogą elektroniczną – e-mailowo, bądź listownie – przesyłką rejestrowaną.
16. 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
stanu. Środki pieniężne zwracane są na rachunek bankowy Kupującego wskazany w
oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Koszt przesyłki zwrotnej po odstąpieniu od umowy
ponosi Kupujący.
17. Kupujący zobowiązany jest po odstąpieniu od umowy, dostarczyć pełnowartościowy
przedmiot sprzedaży w stanie niezmienionym. Każdorazowa ingerencja w przedmiot zakupu,
w tym rozebranie części mechanicznych skutkuje wygaśnięciem uprawnienia do odstąpienia
od umowy.
18. Kupującemu nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi uregulowane w art. 556 kodeksu
cywilnego i następnych.
19. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie maja przepisy
prawa.

