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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży (dalej jako: OWS) określają zasady zawierania umów
sprzedaży Produktów, których sprzedawcą jest Janex-Elektro Jan i Jadwiga Mieszczak Sp. J.
z siedzibą: 59-300 Lubin, ul. Chocianowska 20E, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000101122 (dalej jako: Sprzedający).
2. DEFINICJE
2.1. Użyte w OWS określenia oznaczają:
Sprzedający - Janex-Elektro Sp.j. Jan i Jadwiga Mieszczak z siedzibą: 59-300 Lubin,
ul. Chocianowska 20E, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000101122;
Kupujący – podmiot zamierzający zawrzeć lub zawierający umowę sprzedaży ze
Sprzedającym, których przedmiotem są Produkty oferowane przez Sprzedającego;
Produkt – towary i usługi oferowane przez Sprzedającego, mogących być lub będących
przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym;
Zamówienie - oferta zakupu Produktu złożona przez Kupującego.

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Zamówienie może być złożone bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego, na piśmie,
listownie, kurierem lub e–mailem. Zamówienie powinno zawierać 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.
3.2. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, do czasu jego
potwierdzenia. Sprzedający potwierdza zamówienie w formie wybranej przez
Sprzedającego. Brak odpowiedzi Sprzedającego nie oznacza milczącego przyjęcia
zamówienia. W razie przeszkód uniemożliwiających realizację Zamówienia
Sprzedający informuje o tym fakcie Kupującego.
3.3. Sprzedający uprawniony jest do weryfikacji prawdziwości danych złożonych przez
Kupującego w Zamówieniu. Sprzedający może wstrzymać się z realizacją umowy
sprzedaży do czasu zakończenia weryfikacji danych Kupującego.
4.SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
4.1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży Produktu
w terminie wskazanym w fakturze. Ceną produktu jest cena wskazana w fakturze.
4.2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym
Sprzedającego, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.
4.3. Nieuregulowanie należności w terminie określonym w fakturze upoważnia
Sprzedającego, bez odrębnych zawiadomień, do zaprzestania dostaw Produktu
i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. W takim przypadku, Sprzedający
może uzależnić realizację innego zamówienia złożonego przez Kupującego, od
wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.
4.4. Sprzedający jest upoważniony do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

5.KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU
5.1. Odbiór osobisty Produktu przez Kupującego albo upoważnioną przez niego osobę
jest bezpłatny.
5.2. Dostawa przewidziana jest na terenie RP. Sprzedający wyraża zgodę na dostawę
Produktu za granicę. Dostawa Produktu jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży
stanowi inaczej.
5.3. Sprzedający nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym wykonaniem
dostawy, ani za szkody spowodowane transportem własnym lub zleconym przez
Kupującego.

5.4. Sprzedający uprawniony jest do zmiany terminów realizacji Zamówienia
w przypadku zdarzeń, za które nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku
Sprzedający poinformuje Kupującego o nowym terminie realizacji Zamówienia.
5.5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po wydaniu Produktu lub otrzymaniu
Produktu dokonać sprawdzenia zgodności wydanego lub dostarczonego Produktu
z Zamówieniem.
6.REKLAMACJA
6.1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.
6.2. Przedmioty sprzedaży objęte są 2-letnim okresem rękojmi oraz gwarancji
producenta.
6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego w formie pisemnej na adres
Sprzedającego, bądź też mailowo na adres: reklamacje@janex.pl.
6.4. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji
i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty
wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności
z umową sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację.
6.5. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI
7.1. Administratorem danych osobowych jest Janex-Elektro Jan i Jadwiga Mieszczak Sp.
J. Z siedzibą: 59-300 Lubin, ul. Chocianowska 20E.
7.2. Administrator danych przetwarza je na podstawie ustawy o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922; Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz
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 (ogólne rozporządzenie oddanych) (Dz. Urz. UE L 119 Nr 1
z 2016 r.) (RODO).
7.3. Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Klienta
regulowane są Polityką prywatności. Link do polityki prywatności
7.4. Administrator danych osobowych informuje, że nie zbiera w sposób automatyczny
żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Informacje
dotyczące wykorzystywania plików cookies regulowane są Regulaminem. Link do
regulaminu cookies

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Postanowienia OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
8.2. Zamówienie Produktu oznacza akceptację OWS, które stanowią integralną część
umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedającego.
8.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany OWS.
8.4. OWS są dostępne dla Kupującego w formie pisemnej w siedzibie Sprzedającego lub
na jego stronie internetowej www.janex.pl.
8.5. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, katalogach,
reklamach i pozostałych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego.
8.6. W sytuacjach spornych Strony zobowiązują
polubownego (pozasądowego) zakończenia sporu.

się

do

podjęcia

prób

8.7. W kwestiach nieobjętych OWS znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
8.8. Sprzedający udziela gwarancji producenta. Warunki gwarancji określone są
w dokumencie gwarancyjnym.

