Regulamin
Obowiązuje od 2018-01-01

§ 1 Postanowienia ogólne

Właścicielem, administratorem i prowadzącym Sklep internetowy automaks.com.pl, działający pod
adresem www.automaks.com.pl jest: Auto Maks Brothers S.C. Dobosz Włodzimierz Dobosz Jarosław, z
siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 26, 80-256 Gdańsk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nr NIP 957-100-94-47, nr Regon
220705606.
Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu
[dalej „Regulamin”].
Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny regulują kwestie
dotyczące korzystania z usług Sklepu internetowego automaks.com.pl
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego automaks.com.pl składania
zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania
przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady
składania i rozpatrywania reklamacji.
Administratorowi przysługuje uprawnienie do zmiany treści Regulaminu, każdorazowa zmiana będzie
obwieszczona wyłącznie przez opublikowanie regulaminu na stronie www.automaks.com.pl
Składając zamówienie na stronie www.automaks.com.pl, Klient potwierdza, że dokładnie zapoznał się z
treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na produkty,
niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google
Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej:.......................

§ 2 Przyjmowanie i realizacja zamówień

Sklep internetowy automaks.com.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za
pośrednictwem sieci Internet.
Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony automaks.com.pl, telefonicznie pod
numerem telefonu 501 066 903, 58 346 02 64 lub za pomocą adresu e-mail kontakt@automaks.com.pl
Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zlecenie dotarło do Sklepu.
Towary zamieszczone na stronie sklepu internetowego są dostępne dla Klientów. Jednakże w
przypadku ewentualnej niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o
stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie
całości zamówienia).
W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Klient zostanie o
tym poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie i do niego będzie należała decyzja czy zgadza
się bądź na wydłużenie czasu realizacji bądź na anulowanie zamówienia. W przypadku, gdy zamówiona
przez Klienta część spersonalizowana do konkretnego modelu pojazdu okaże się być błędnie
skatalogowana, w związku z czym wystąpi różnica np. cenowa, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w
celu podjęcia przez niego decyzji o ewentualnym anulowaniu zamówienia bądź wyrażeniu zgody na
pokrycie przez Klienta różnicy w cenie.
Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT, która dodawana jest
wraz z listem przewozowym do każdej paczki. Faktura VAT lub paragon wystawiany jest w chwili, gdy
wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania
faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub
organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu.
Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przesyłki. Klient może
wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Późniejsza rezygnacja z zamówienia
regulowana jest procedurą odstąpienia od umowy. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest
poprzez kontakt pod adresem kontakt@automaks.com.pl lub telefonicznie pod numerami telefonów
umieszczonymi na stronach WWW Sklepu.

§ 3 Ceny towarów

Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, z tym że
obowiązującą Klienta jest cena z chwili zakupu towaru; wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu,
przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich
zmian.
Koszt dostawy uzależniony jest m.in. od ilości zamówionych towarów, gabarytów i ich wartości.
Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

§ 4 Czas realizacji zamówienia

Przy odbiorze osobistym w punkcie sprzedaży, klient będzie poinformowany e-mailowo lub
telefonicznie kiedy ma odebrać zamówienie.
W przypadku płatności przelewem zamówienia będą realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na
konto Sklepu (termin wydłuża się o czas wpływu środków za towar ).
Realizacja zamówienia płatności przy odbiorze, odbywa się niemal natychmiast od złożenia
zamówienia przez klienta.
Zamówienia przychodzące po godzinie 15-tej, przechodzą do realizacji na następny dzień roboczy.
Do realizacji zamówienia Sklep wykorzystuje dane podane przez Klienta, w związku z czym nie
ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie, spowodowane błędnym
lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

§ 5 Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium
Polski:
1. płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier;
2. przelewem bankowym na konto sklepu;
3. gotówką lub kartą płatniczą w przypadku odbioru osobistego.

§ 6 Reklamacje

1.Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję
jakości producenta. Wszystkie oferowane na stronach sklepu części przeznaczone są do montażu w
warsztatach specjalistycznych.
2.Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną
(rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność sprzedanego towaru z umową. Klient ma prawo do
złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru przez Sklep.
3. Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi
go o sposobie dalszego postępowania.
4. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem
zakupu tego towaru i opisem reklamacji załącznik nr 1.
5. Reklamację (tj. reklamowany towar, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres
przedsiębiorcy prowadzącego Sklep internetowy: Auto Maks Brothers S.C. 80-254 Gdańsk
ul. Partyzantów 26.
6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy
na wolny od wad. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo
odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany
towaru, Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sklepu.
8. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie
niezwłocznie poinformowany.
9. Gwarancja i rękojmia nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku,
normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu
innych elementów zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-stalowe, osłony itp.).
10. Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar
posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu
szkodowego (to jego obowiązek) oraz pozostawienia Państwu jednego egzemplarza protokołu szkody
(ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy) oraz o niezwłoczne poinformowanie Sklepu.
8. Sklep nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem lub na koszt Sklepu i nie odpowiada za koszty
związane z takimi przesyłkami.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), w terminie
14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpienia od umowy
bez podania przyczyn, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
Kupujący jest obowiązany do odesłania towaru, nie później niż w terminie 14 dni na poniższy adres:
Auto Maks Brothers S.C.
80-254 Gdańsk
ul. Partyzantów 26
Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.
Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania towaru i stosownego
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest jako załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca klientowi kwotę równą cenie zakupionego
towaru, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez klienta dodatkowych kosztów.
Jeśli dostarczony Państwu towar nie był zgodny z zamówieniem, prosimy o niezwłoczne
poinformowanie nas o tym fakcie. Tak szybko, jak to możliwe wymienimy towar na właściwy, na swój
koszt. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W
przypadku braku dostępności towaru na wymianę Sklep zastrzega sobie możliwość zwrotu środków
pieniężnych za zakupione części.
Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawierające m.in. informacje o sposobie i terminie
wykonywania odstąpieni od umowy oraz kosztach zwrotu rzeczy, w przypadku odstąpienie które ponosi
konsument stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

§ 7 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Sklep Auto Maks Brothers S.C. Dobosz Włodzimierz
Dobosz Jarosław, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 26, 80-256 Gdańsk, wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nr NIP
957-100-94-47, nr Regon 220705606, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji
umowy. Sprzedawca za zgodą klientów dokonuje przetwarzania ich danych osobowych Klient może
również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach informacyjnych i
marketingowych przez Auto Maks Brothers S.C. i przez jej partnerów biznesowych. Klient ponosi
odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Auto Maks Brothers S.C. informacji handlowej
w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.
Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie automaks.com.pl adres poczty elektronicznej.
Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także
zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą
wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest Auto Maks Brothers S.C.
oraz w serwisach należących do jej partnerów biznesowych. Podanie przez Użytkownika danych
osobowych jest całkowicie dobrowolne.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych"
(Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 8 Postanowienia końcowe

Cennik oraz informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu automaks.com.pl nie
stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie odzwierciedlenie oferty
producenta , dlatego też, nie gwarantujemy pełnej dostępności produktów zawartych w cenniku. Klient
składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa
ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy
sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla
siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Jeżeli natomiast stroną sporu
będzie konsument właściwość sądu określać będą przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie automaks.com.pl .
Wszelkie zdjęcia części są zdjęciami tylko poglądowymi producentów - mogą odbiegać od
faktycznego stanu produktu.
Regulamin określa zasady zakupów w sklepie automaks.com.pl . Złożenie zamówienia jest
równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

