
 

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY  
ABC EKO Grzegorz Wieczorek ul. Sosnowa 10, 66-016 Czerwieńsk  

 
§ 1. Postanowienia ogólne. 

 

1. Ogólne Warunki Sprzedaży zwane dalej również „OWS”, określają zasady zawierania wszystkich umów sprzedaży towarów 
oferowanych przez ABC EKO Grzegorz Wieczorek. stanowiąc zarazem ich integralną część. 
2. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia Kupującego, zawierając transakcję  kupna sprzedaży ze sklepem wyraża 
zgodę na wszystkie warunki i zasady w sklepie ABC EKO Grzegorz Wieczorek.  Jeżeli w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia 
(uwzględniając dni robocze, bez sobót i niedziel oraz ustawowych świąt) Kupujący nie odwoła go, ani ABC EKO Grzegorz 
Wieczorek nie zawiadomi Kupującego o odmowie przyjęcia zamówienia. 
3. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego jako załącznik do umów partnerskich. Z chwilą 
złożenia zamówienia, a w przypadku jego braku – najpóźniej z chwilą odbioru towaru lub rozpoczęcia świadczenia, warunki 
niniejszych OWS obowiązują jako przyjęte. Ponadto OWS dostępne są na stronie internetowej „www.abceko.pl”.  Jeżeli Kupujący 
pozostaje w stałych stosunkach handlowych z ABC EKO Grzegorz Wieczorek przyjęcie przezeń Ogólnych Warunków Sprzedaży 
przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży. 
4. Odstępstwa od niniejszych OWS są skuteczne tylko wtedy, jeżeli zostały pisemnie potwierdzone przez ABC EKO Grzegorz 
Wieczorek. 
5. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych, ABC EKO Grzegorz Wieczorek informuje, że dane osobowe 
Kupującego, wymagane dla załatwiania spraw handlowych, będą przez nią przetwarzane za pomocą elektronicznych systemów 
przetwarzania danych.  
6. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień OWS nie narusza ważności i skuteczności pozostałych 
postanowień. 
7. Użyte w niniejszych OWS słowo „dostawa” oznacza wydanie rzeczy w rozumieniu art. 535 k.c. lub dostarczenie rzeczy w 
rozumieniu art. 605 k.c., w zależności od rodzaju zawartej z Kupującym umowy.  
 

§ 2. Oferty i ceny 
 

1. Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez ABC EKO Grzegorz Wieczorek, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i nie wywierają skutków prawnych zawartych w art. 66 – 70 k.c. 
2. Rysunki, zdjęcia, wymiary, ciężary lub inne dane dotyczące towarów zawarte w prospektach, pismach technicznych, 
cennikach, publikacjach lub ofertach, oraz należących do nich dokumentach są danymi orientacyjnymi. Zawierają one 
przyrzeczenia tylko wtedy, jeżeli zostały pisemnie potwierdzone przez ABC EKO Grzegorz Wieczorek. 
3. ABC EKO Grzegorz Wieczorek zastrzega sobie prawa własności, prawa autorskie oraz inne prawa do dokumentów należących 
do oferty (np. zdjęć, rysunków, opisów). Mogą one być udostępnione osobom trzecim, tylko wtedy, jeżeli wyraźnie są prze 
znaczone do dalszego przekazania, w innych wypadkach każdorazowo za wiedzą i zgodą ABC EKO Grzegorz Wieczorek. 
4. Ceny określone w cennikach wysyłanych kontrahentom są cenami loco magazyn ABC EKO Grzegorz Wieczorek i są wiążące do 
czasu pisemnego powiadomienia przez ABC EKO Grzegorz Wieczorek. o ich zmianie. Ceny określone w cennikach obejmują 
podatek VAT. 
5. ABC EKO Grzegorz Wieczorek jeśli nie uzgodniono inaczej, może doliczyć koszt opakowania. 
6. ABC EKO Grzegorz Wieczorek zastrzega sobie prawo zmiany cen z innych powodów, niż wymienione w §2 pkt. 4 do 5 
niniejszych OWS. 
7. ABC EKO Grzegorz Wieczorek zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanego asortymentu. 
Umieszczenie informacji o produkcie na stronie internetowej ABC EKO Grzegorz Wieczorek, w katalogach, cennikach i 
prospektach nie jest równoznaczne z jego dostępnością. 
 

§ 3. Warunki płatności i zastrzeżenie własności. 
 

1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury lub według uzgodnionych 
warunków płatności. W potwierdzeniu zamówienia ABC EKO Grzegorz Wieczorek określa termin dokonania zapłaty. Termin ten 
w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury. 
2. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar, w terminach określonych przez ABC EKO 
Grzegorz Wieczorek (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 kodeksu cywilnego). Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty 
w określonym terminie, wówczas ABC EKO Grzegorz Wieczorek ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu towarów 
niezapłaconych. ABC EKO Grzegorz Wieczorek 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. 
3. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto ABC EKO Grzegorz Wieczorek. 
4. W przypadku nieterminowej zapłaty, ABC EKO Grzegorz Wieczorek jest uprawniona, bez dodatkowych wezwań, do żądania 
odsetek za opóźnienie. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności. W 
przypadku nieterminowej realizacji płatności, ABC EKO Grzegorz Wieczorek jest uprawniona do dochodzenia, obok należności 
głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego oraz 
pozostałych udokumentowanych kosztów związanych z windykacją tej należności. 



 

5. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie jednej lub większej liczby faktur, ABC EKO 
Grzegorz Wieczorek ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury, w 
pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze 
uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego. Jednocześnie ABC EKO Grzegorz Wieczorek 
zastrzega sobie prawo dokonania kompensaty z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami kodeksu 
cywilnego. 
6. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za dostarczony towar, wynikającego  chociażby z jednej 
faktury, ABC EKO Grzegorz Wieczorek. ma prawo: 

 postawić w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których płatności jeszcze nie minęły. 

 wstrzymać realizację pozostałych zamówień i nie zrealizowanych pod względem dostawy towaru faktur. 

 żądania zwrotu dostarczonych rzeczy oraz domagania się odpowiedniego wynagrodzenia za ich zużycie lub uszkodzenie. W 
takim wypadku ABC EKO Grzegorz Wieczorek. ma prawo odstąpić od umowy z Kupującym w drodze pisemnego 
oświadczenia. 

 Wstrzymać się  wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji lub serwisu do czasu uregulowania wobec 
niej przez Kupującego wszelkich zaległych należności, łącznie z odsetkami za nieterminowe płatności.                                                                                                                                                                                             

7. Kupującemu nie służy wobec ABC EKO Grzegorz Wieczorek prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu, z wyłączeniem 
przypadku, kiedy ABC EKO Grzegorz Wieczorek wyrazi na to pisemna zgodę. 
8. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część. 
9. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia ABC EKO Grzegorz Wieczorek o 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. 
 

§ 4. Zamówienia i warunki dostawy 
 

1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia. 
2. Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej i przesłane opcjonalnie: 

 poprzez sklep internetowy 

 mailem na adres: sklep@abceko.pl  

 faksem pod numer (68) 320-17-06 
3. Zamówienie powinno określać dokładną nazwę i adres Kupującego (łącznie z NIP) asortyment, ilość zamawianego towaru, 
termin i miejsce dostawy, uzgodnioną z ABC EKO Grzegorz Wieczorek formę i termin płatności, oraz być opatrzone pieczątką 
firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego. 
4. ABC EKO Grzegorz Wieczorek może przyjąć zamówienie w całości lub w części. W potwierdzeniu zamówienia ABC EKO 
Grzegorz Wieczorek podaje ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem sprzedaży, jego cenę i wartość oraz potwierdza termin 
dostawy towaru. 
5. ABC EKO Grzegorz Wieczorek jest związana terminem dostawy jedynie wówczas, gdy potwierdzi go na piśmie. Terminy 
realizacji dostaw lub świadczeń są uważane za zachowane, jeżeli przed ich upływem świadczenie zostało zrealizowane lub 
została zgłoszona gotowość do wysyłki, bądź dostarczany towar opuścił zakład lub magazyn. 
6. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. W przypadku braku potwierdzenia terminu na piśmie 
ABC EKO Grzegorz Wieczorek dołoży wszelkich wysiłków, aby przygotować towar do odbioru z uwzględnieniem interesów 
Kupującego. 
7. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia usługi, dostawy lub utrzymania potwierdzonego terminu dostawy przez ABC EKO 
Grzegorz Wieczorek nastąpiła wskutek przeszkód leżących poza jej sferą wpływów, wszystkie terminy wykonania wyżej 
wymienionych zobowiązań ulegają stosownemu przedłużeniu. Postanowienie to obowiązuje także, jeżeli powyższe okoliczności 
wystąpią u kontrahentów – dostawców ABC EKO Grzegorz Wieczorek, o ile są one przyczyną opóźnień. W ważnych przypadkach 
ABC EKO Grzegorz Wieczorek tak szybko jak to jest możliwe będzie informować Kupującego o powstaniu i zakończeniu tego 
rodzaju przeszkód. Do zdarzeń zaliczanych do leżących poza strefą jej wpływu oraz mieszczących się w przyjętej zwyczajowo 
definicji „siła wyższa”, zalicza się m.in. niezawinione przez ABC EKO Grzegorz Wieczorek zakłócenia w funkcjonowaniu 
dostawców zagranicznych i krajowych, utrudnień w imporcie, w transporcie morskim i lądowym, ograniczenia spowodowane 
zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, itp. 
8. Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego 
wykonania umowy. 
9. Dostawy zamówionego towaru odbywają się na koszt Kupującego, z wyjątkiem przypadków, gdzie na potwierdzeniu 
zamówienia ustalono pisemnie inaczej, lub stworzono specjalny zapis w odrębnym, pisemnym porozumieniu między ABC EKO 
Grzegorz Wieczorek a Kupującym. 
10. W przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, lub przekroczenia ram 
kredytowych przez Kupującego realizacja kolejnych zamówień może zostać wstrzymana do czasu dokonania stosownych 
płatności. 
11. Z chwilą wydania rzeczy, przechodzi na Kupującego finansowa odpowiedzialność za niebezpieczeństwo przypadkowej jej 
utraty lub uszkodzenia. 
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12. Jeśli dostawa nie jest realizowana przez ABC EKO Grzegorz Wieczorek. lub odbywa się na koszt Kupującego, wówczas ryzyko 
przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego z chwilą jej przekazania spedytorowi, przewoźnikowi lub 
odbierającemu. 
13. Miejscem wykonania świadczenia przez ABC EKO Grzegorz Wieczorek a zatem miejscem wydania rzeczy jest miejsce 
rozładunku towaru. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy przewóz towarów nie następuje środkami transportu zapewnionymi 
przez ABC EKO Grzegorz Wieczorek, wówczas miejscem wykonania świadczenia przez ABC EKO Grzegorz Wieczorek jest jej 
magazyn w Czerwieńsku (66-016 Czerwieńsk, ul. Sosnowa 10) lub inny wskazany pisemnie w potwierdzeniu dostawy adres. 
14. Jeżeli przewóz odbywa się transportem (spedycją) lub koleją na koszt Kupującego i nie należącym do ABC EKO Grzegorz 
Wieczorek, Kupujący winien zażądać od przewoźnika dokonania na liście przewozowym adnotacji o szkodzie lub zażądać przy 
odbiorze sporządzenia kolejowego protokołu szkodowego, w przeciwnym razie utraci on roszczenia odszkodowawcze względem 
przewoźnika lub kolei. 
15. Odpowiedzialność za rozładunek towaru oraz za sprzęt i ludzi do niego użytych, leży każdorazowo po stronie Kupującego. 
ABC EKO Grzegorz Wieczorek nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru. 
 

§ 5 Reklamacje i Gwarancja 
 

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do ABC EKO Grzegorz Wieczorek. niezwłocznie i na piśmie. W każdym przypadku 
reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez ABC EKO Grzegorz Wieczorek jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i 
dokumentacji zdjęciowej przez jej autoryzowanego przedstawiciela handlowego lub serwisowego. 
2. Kupujący przy odbiorze towaru powinien przeprowadzić jego szczegółowe oględziny. Jeśli towary są w kartonach lub innych 
zabezpieczeniach transportowych należy je rozpakować. Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki 
bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. O ile Kupujący, 
jego pełnomocnik lub odbiorca, przy zachowaniu zwykłej staranności może stwierdzić dostawę niepełną, wadliwą, uszkodzoną 
lub niewłaściwą, to reklamacje z tego tytułu należy zgłosić natychmiast przy odbiorze towaru na dowodzie dostawy względnie na 
liście przewozowym. Adnotacja na dowodzie dostawy lub liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który 
dostawę zrealizował. Uszkodzenia ukryte, niewidoczne gołym okiem należy zgłosić pisemnie na adres firmy, nie później jednak 
niż w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. W przeciwnym razie dostawa jest uważana za zaakceptowaną, a wszelkie 
roszczenia z tytułu uszkodzeń mechanicznych wynikłych z procesu transportu nie będą rozpatrywane. ABC EKO Grzegorz 
Wieczorek niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia potwierdza pisemnie tryb dalszego postępowania. ABC EKO Grzegorz 
Wieczorek a sposób przesyłu informacji określono w §4, pkt2. 
3. Reklamacje jakościowe (w odróżnieniu od kompletności dostawy i uszkodzeń transportowych) Kupujący może zgłaszać w 
terminie 7 dni od daty wykrycia wady, nie później jednak niż w ciągu 1 roku od dnia wydania mu towaru. 
4. ABC EKO Grzegorz Wieczorek nie odpowiada za zapewnienia dotyczące towaru poczynione przez Kupującego lub 
spowodowane przez niego bezpośrednie i pośrednie szkody u końcowego odbiorcy. 
5. Do odpowiedzialności ABC EKO Grzegorz Wieczorek tytułu rękojmi stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego 
dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem poniższych postanowień: 
5.1. ABC EKO Grzegorz Wieczorek nie ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Kupującego, nie będącego 
odbiorcą końcowym: 

 jeżeli towary ABC EKO Grzegorz Wieczorek nie zostały jeszcze wysłane do odbiorcy końcowego Kupującego, lub jeżeli 
Kupujący wykorzystuje towary ABC EKO Grzegorz Wieczorek w ramach własnego przeznaczenia. 

 jeżeli sprzedane urządzenia (towar) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie 
oznaczony lub wynikający z jego przeznaczenia, jeżeli urządzenie nie ma właściwości, o których ABC EKO Grzegorz 
Wieczorek zapewnił Kupującego, albo jeżeli urządzenie zostało wydane Kupującemu wydane w stanie niezupełnym. ABC 
EKO Grzegorz Wieczorek jest zwolnione z tej odpowiedzialności, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania towaru. 

5.2. Odpowiedzialność ABC EKO Grzegorz Wieczorek z tytułu rękojmi wynosi 12 miesięcy licząc od dnia, kiedy rzecz została 
wydana Kupującemu. 
5.3. ABC EKO Grzegorz Wieczorek. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu 
ryzyka na Kupującego (dalsza odsprzedaż), chyba, że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej. 
5.4. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli Kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach 
tego rodzaju i nie zawiadomił ABC EKO Grzegorz Wieczorek. Niezwłocznie o dostrzeżonej wadzie, a wypadku gdy wada wyszła na 
jaw później, nie zawiadomił ABC EKO Grzegorz Wieczorek niezwłocznie po jej wykryciu. 
5.5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Kupujący nie może 
od umowy odstąpić, jeżeli ABC EKO Grzegorz Wieczorek wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wady usunie. 
5.6. Jeśli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu 
stron, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych. 
5.7. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy Kupujący odstępuje od umowy albo żąda dostarczenia rzeczy wolnej od wad, nie może 
on odesłać rzeczy bez uprzedniego porozumienia się z ABC EKO Grzegorz Wieczorek i zobowiązany jest do jej przechowania, 
dopóki w normalnym toku czynności ABC EKO Grzegorz Wieczorek nie będzie mógł postąpić z rzeczą według swojego uznania. 
5.8. Jeżeli końcowy odbiorca Kupującego dochodzi praw z rękojmi wobec Kupującego, wówczas odpowiedzialność ABC EKO 
Grzegorz Wieczorek z tytułu rękojmi zostaje ograniczona do bezpłatnej wymiany wadliwych towarów lub ich części na wolne od 
wad. Koszty napraw i dojazdów obciążają Kupującego. Kupujący jest zobowiązany do przeprowadzenia u odbiorcy końcowego 
prac naprawczych, które okażą się niezbędne. W razie uzgodnionej interwencji serwisu ABC EKO Grzegorz Wieczorek, Kupujący, 
jest obowiązany zapewnić wymaganą ilość czasu do przeprowadzenia koniecznych badań, napraw bądź dostaw zastępczych oraz 



 

wystarczający dostęp do instalacji, również wtedy, jeżeli została ona już na stałe wbudowana u odbiorcy końcowego. Wszelkie 
koszty, jak również koszty dodatkowe, które powstaną w wyniku utrudnionego dostępu do instalacji lub przez niewystarczające 
pomieszczenie do pracy, w każdym przypadku obciążają Kupującego. 
6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji: 
ABC EKO Grzegorz Wieczorek udziela, na niżej opisanych zasadach, gwarancji na swoje urządzenia do których została dołączona 
karta gwarancyjna, zainstalowania lub uruchomienia urządzenia (właściwa czynność określona w karcie gwarancyjnej), nie dłużej 
jednak jak w okresie 12 miesięcy od daty wystawionej przez ABC EKO Grzegorz Wieczorek faktury (rachunku).  Towary, na które 
ABC EKO Grzegorz Wieczorek udziela gwarancji, będą wyposażone w dokument gwarancyjny, zapewniający o ich jakości (karta 
gwarancyjna). 
6.1. Kupujący nie może wykonywać praw wynikających z karty gwarancyjnej, jeżeli nie jest użytkownikiem towaru. 
6.2. Kupujący, podpisując się na dostarczonej przez ABC EKO Grzegorz Wieczorek karcie gwarancyjnej, zobowiązuje się 
jednocześnie do spełnienia w imieniu ABC EKO Grzegorz Wieczorek obowiązków gwarancyjnych. Zobowiązania gwarancyjne ABC 
EKO Grzegorz Wieczorek ograniczają się do bezpłatnej wymiany reklamowanych części i przesłaniu ich do siedziby Kupującego. 
Koszty napraw i przejazdów do odbiorcy końcowego urządzeń (bez względu na to, czy znajduje się on w kraju, czy za granicą)  
ponosi Kupujący.   ABC EKO Grzegorz Wieczorek zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami manipulacyjnymi 
związanymi z koniecznością wysłania urządzenia do producenta celem przeprowadzeniem ekspertyzy, jeśli reklamowany 
produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją. W takim przypadku Kupujący zostanie obciążony opłatą 
manipulacyjną w wysokości kosztów ABC EKO Grzegorz Wieczorek.   
6.3. Tryb zgłoszenia reklamacji gwarancyjnej, jak również tryb postępowania w celu utrzymania gwarancji jest opisany na karcie 
gwarancyjnej. 
6.4. Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, ABC EKO Grzegorz Wieczorek ponosi bezpośrednie koszty części zamiennej, łącznie 
z wysyłka, Wymienione części stają się własnością ABC EKO Grzegorz Wieczorek  i powinny być mu bezpłatnie przesłane przez 
Kupującego w przeciągu 14 dni kolejnych liczonych od momentu odbioru części lub urządzenia zamiennego. Nieuznanie 
reklamacji lub nieodesłanie w w/w terminie wymienionych części skutkuje obciążeniem kosztami przesłanego towaru i 
wypisaniem za nie faktury. Nieodesłanie w terminie wymienionej gwarancyjnie części nie powoduje utraty gwarancji przez 
odbiorcę końcowego (użytkownika). Kupujący w tym wypadku nie może przenosić kosztów wymienionej części na odbiorcę 
końcowego. 
6.5. Naprawa, lub wymiana towaru nie wydłuża terminu gwarancji. 
6.6. Obowiązek gwarancji nie obejmuje części zużywalne w wyniku naturalnej eksploatacji, takie jak np. dysze, elektrody 
zapłonowe, czujniki, termostaty, przełączniki, wstawki do palników zmniejszające emisję, zabezpieczenia, uszczelki, wykładziny 
komory spalania, filtry, żarówki, bezpieczniki, inne części urządzeń zapalających i kontrolnych, a także części mające styczność z 
ogniem. 
6.7. W szczególności ABC EKO Grzegorz Wieczorek będzie zwolniony od odpowiedzialności za usterki, jeżeli po powiadomieniu o 
usterce nie da się ABC EKO Grzegorz Wieczorek wymaganego czasu lub okazji do podjęcia niezbędnych w ocenie ABC EKO 
Grzegorz Wieczorek działań naprawczych lub dostaw zastępczych. 
7. ABC EKO Grzegorz Wieczorek nie odpowiada z tytułu rękojmi i gwarancji: 

 za uszkodzenia, które powstały w wyniku nieodpowiedniego przechowywania, niedbałego obchodzenia  
się, lub niezgodnego z przeznaczeniem używania rzeczy, 

 za szkody, które powstały w wyniku zanieczyszczeń powietrza dużą ilością kurzu (pyłu), sadzy 
popiołu, agresywnych par, korozji tlenowej – szczególnie przy stosowaniu nie powstrzymujących  
dyfuzji rur z tworzyw sztucznych, w wyniku ustawienia urządzeń w nieodpowiednich lub 
wilgotnych pomieszczeniach (np. pralniach lub warsztatach), 

 za błędy wykonawcze, montażowe bez autoryzowanego serwisanta i projektowe osób trzecich – w szczególności 
niewłaściwy dobór, wadliwy montaż, ustawienie lub uruchomienie: palnika, kotła, systemu solarnego lub innego 
sprzedanego urządzenia lub instalacji, 

 za wymianę, montaż: pomp, sterowniki, fotoelementy, transformatory inne urządzenia przez  podmiot nie będący 
autoryzowanym serwisem, 

 za stosowanie nieodpowiednich środków eksploatacyjnych – nieodpowiednich paliw, czynników chłodzących i odbierających 
ciepło, 

 za negatywne wpływy chemiczne (np. zła jakość wody kotłowej, wodociągowej, agresywna atmosfera), elektrochemiczne 
(np.: zużyta anoda magnezowa w zasobnikach CWU) i elektryczne, o ile nie są one spowodowane z winy ABC EKO Grzegorz 
Wieczorek, 

 za nieprzestrzeganie instrukcji montażu, eksploatacji i konserwacji, 

 za nieumiejętne lub niedozwolone zmiany lub prace naprawcze wykonane przez Kupującego lub osoby trzecie, 

 za szkody powstałe w wyniku stosowania części lub działania serwisowego obcego pochodzenia (np. obca regulacja kotła), 

 za szkody powstałe w wyniku dalszego użytkowania mimo wystąpienia usterki. 
8. Przez sam fakt podjęcia pertraktacji w sprawach reklamacji ABC EKO Grzegorz Wieczorek nie rezygnuje z podnoszenia zarzutu, 
że reklamacja nie została zgłoszona na czas lub w niewystarczający sposób, wskutek czego nastąpiło uszkodzenie urządzenia lub 
jego części i zwiększenie strat finansowych. Osoby uprawnione do zbadania wad lub usunięcia usterek, autoryzowane przez ABC 
EKO Grzegorz Wieczorek nie są uprawnione do uznawania wad ze skutkiem przeciwko ABC EKO Grzegorz Wieczorek. Ostateczną 



 

i wiążącą decyzję o uznaniu lub nieuznaniu roszczeń reklamacyjnych (gwarancja, rękojmia) podejmuje ABC EKO Grzegorz 
Wieczorek 
9. Odpowiedzialność ABC EKO Grzegorz Wieczorek ogranicza się tylko do urządzeń przez nią sprzedanych i do wymiany lub 
naprawy wadliwych części. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną ABC EKO Grzegorz Wieczorek może według swego 
uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub uzgodnić stosowne odszkodowanie. Załatwienie reklamacji w wyżej 
opisany sposób wyklucza możliwość domagania się jakichkolwiek dalszych lub innych rekompensat za poniesione szkody. 
10. ABC EKO Grzegorz Wieczorek nie odpowiada za to, że dostarczony przez niego towar może nie odpowiadać zagranicznym 
przepisom i normom innym niż polskie, jeśli nie zostało to wcześniej pisemnie uzgodnione. 
11. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych zapisami w §5 i §6 terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do 
reklamacji. 
 

§ 6. Zwrot towaru 
 

1. Każdy zwrot towaru do ABC EKO Grzegorz Wieczorek powinien być odpowiednio wcześniej z nią uzgodniony i może nastąpić 
tylko firmą kurierską wskazaną przez ABC EKO Grzegorz Wieczorek  
2. Wartość zwracanego towaru nie może być mniejsza niż 200 PLN.  netto. 
3. Zwrotowi nie podlegają części wymienione w § 5 punkt 6.6. 
4. Każdy zwracany do ABC EKO Grzegorz Wieczorek towar powinien być odpowiednio zabezpieczony i przygotowany do 
transportu. Wszelkimi stratami wynikającymi ze złego przygotowania do transportu, zostaje obciążony nadawca zwrotu. 
5. Każdy zwracany do ABC EKO Grzegorz Wieczorek towar powinien być pełnowartościowy, nieuszkodzony i posiadać fabryczne 
opakowanie z nieuszkodzoną plombą wraz z dostarczoną dokumentacją techniczną (nie dotyczy zwrotów reklamacyjnych i 
gwarancyjnych). 
6. Jeśli zwrot towaru nie jest wynikiem błędu ze strony ABC EKO Grzegorz Wieczorek koszty zwrotu oraz koszt przyjęcia zwrotu 
pokrywa Kupujący, który zwraca towar. 
7. Koszt przyjęcia zwrotów wynosi 10 % wartości towaru netto (nie dotyczy zwrotów reklamacyjnych i gwarancyjnych). 
 

§ 7. Postanowienia końcowe 
 

1. Dla wszystkich spornych spraw powstałych na gruncie zawartych umów, właściwy jest sąd dla siedziby ABC EKO Grzegorz 
Wieczorek.. Powyższy zapis nie narusza przepisów o właściwości wyłącznej sądów. 
2. ABC EKO Grzegorz Wieczorek może dokonać przeniesienia wszystkich praw wynikających z zawartej umowy sprzedaży 
towarów na rzecz podmiotu trzeciego. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

Czerwieńsk 01-12-2012      ABC EKO Grzegorz Wieczorek 

 


