
REGULAMIN SPRZEDAŻY 
P.H.U. „B.G. MOT” BARBARA GIERYCZ

1. Warunki sprzedaży:
-  RABAT, PŁATNOŚĆ, DOSTAWA TOWARU ustalane są indywidualnie przez sprzedawcę z klientem. 
-  Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia ilościowego i jakościowego bezpośrednio przy jego odbiorze i natychmiastowego 
zgłoszenia zastrzeżeń. Wszelkie widoczne uszczkodzenia mechaniczne i inne braki nie wykryte podczas odbioru towaru nie 
będą uznawane, pomijając wady ukryte towaru, które możliwe są do wykrycia dopiero po montażu lub w czasie eksploatacji. 

2. Gwaranca: 
- Wszystkie sprzedawane produkty obowiązuje gwarancja. Roczna lub dłuższa- w zależności od producenta. 

3. Zwroty towaru:
- Możliwe są jedynie na podstawie paragonu lub faktury do siedmiu dni roboczych. 
- Zwrotu powyżej siedmiu do czternastu dni- opłata 15% wartości towaru.
- Zwrotu powyżej 14 dni nie przyjmujemy. 
- Towar musi być oryginalnie zapakowany, nie ubrudzony. 
- Towar nie może nosić śladów użytkownia. 
- NIE DOTYCZY CZĘŚCI ELEKTRYCZNYCH I ELEKTORNICZNYCH ORAZ TOWARÓW WARTOŚCI PONIŻEJ 20 ZŁ NETTO 

4. Płatności: 
- Zamiar zapłaty kartą i/ lub wystawienia faktury VAT należy zakomunikować sprzedawcy przed wystawieniem dowodu 
sprzedaży. Płatność kartą jest akceptowana od 20 złotych brutto. 
- Płatności nie uregulowane w terminie uzgodnionym ze sprzedawcą będą obciążane odsetkami (50% w skali roku) oraz zostaną
przekazane do odpowiednich organów egzekucyjnych. 
Reklamacja towaru: 
- Procedura reklamacyjna rozpoczyna się w dniu złożenie protokołu reklamacyjnego (dostępnego u sprzedawcy lub na stronie 
internetowej www.bgmot.pl) w załączeniu z DOWODEM ZAKUPU (paragon lub faktura). Termin 14 dni jest wiążący jedynie na 
określenie toku przeprowadzenia weryfikacji produktu przez producenta. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu 
do 90 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. 

 - Kupujący jest zobowiązany dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty do procedury reklamacyjnej nie później niż w dniu 
złożenia reklamacji. 
5. Produkty austauch („na wymianę”)
- Zwrot towaru austauch akceptowany jest tylko i wyłącznie w ORYGINALNYM OPAKOWANIU. Pozbawiony zabrudzeń. 
6. Zadatek:
- Pobierany w wysokości 50% wartości zamówienia.
- W dniu odbioru zamówienia klient ma OBOWIĄZEK posiadać potwierdzenie przyjęcia zadatku przez sprzedawcę.
- W przypadku rezygnacji ze złożonego wcześniej zamówienia, do którego pobrano zadatek, sprzedawca ma prawo do 
zatrzymania go na pokrycie kosztów obsługi rezygnacji z zamówienia.
7. Kaucja:
- Kaucja pobierana jest przy produktach austauch, regenerowanych, oraz przy sprzedaży akumulatorów. Zwrot następuje do 14 
dni roboczych lub wcześniej po otrzymaniu decyzji producenta. 
8. Akumulatory:
- Zakup akumulatora regulowany jest przez Dziennik Ustaw 63 poz. 639 z dnia 11.05. 2001 roku. 
9. Dopełnienie: 
- Wszystkie pozostałe kwestie regulują ustawy prawa polskiego. 
- Dokonaniu zakupu jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień powyższego regulaminu. 

Regulamin obowiązuje od 1. IV. 2005 roku.


