
Regulamin sprzedaży P.P-U. INTERKAZ 

1. Firma P.P-U. INTERKAZ zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym czasie cen 

stanowiących ogólną ofertę dostępną na stronie internetowej, wyłączając oferty 

indywidualne kierowane oraz oferty promocyjne czasowe. 

2. Koszty dostawy towaru ustalane są indywidualnie, uwzględniając liczbę zamówionych 

produktów, oczekiwany czas dostawy oraz miejsce dostawy wskazane przez kupującego. 

Koszty dostawy zakupionego towaru pokrywa kupujący zgodnie z otrzymaną ofertą / 

potwierdzeniem transakcji. 

3. W przypadku złożenia przez kupującego zamówienia na wyszczególnione produkty, 

zawierającego informacje o oczekiwanym miejscu i terminie dostawy towaru, Firma P.P-U 

INTERKAZ wysyła potwierdzenie transakcji, zawierające szczegóły transakcji, dostawy oraz 

warunki płatności. 

4. Płatności za zamówiony towar kupujący dokonuje poprzez przelew na jedno z kont (PLN lub 

EUR) firmy P.P-U. INTERKAZ lub gotówkowo w trybie indywidualnie określonym w ofercie 

bądź potwierdzeniu transakcji. 

5. Firma P.P-U. INTERKAZ zastrzega sobie prawo do odstąpienia realizacji zamówienia w 

przypadku niewywiązania się przez kupującego z warunków zawartych w dostarczonym 

potwierdzeniu transakcji. 

6. Kupujący może odstąpić od złożonego zamówienia informując Firmę P.P-U. INTERKAZ o takim 

zamiarze w czasie do momentu potwierdzenia przez Firmę P.P-U. INTERKAZ faktu wysyłki 

towaru oraz w czasie nie dłuższym niż „Czas realizacji” określony indywidualnie w ofercie lub 

potwierdzeniu transakcji. W takim wypadku Firma P.P-U. INTERKAZ zastrzega sobie prawo do 

zmiany warunków oferty po uprzednim skonsultowaniu z kupującym oraz odstąpienie od 

realizacji dotychczasowego zamówienia.  

7. Kupujący ma prawo do zwrotu bez podania przyczyny zakupionego wcześniej towaru w 

przeciągu 14 dni kalendarzowych po dacie otrzymania towaru oraz wcześniejszym 

powiadomieniu Firmy P.P-U. INTERKAZ drogą pisemną (list lub wiadomość e-mail) z 

załączonym dowodem zakupu. Firma P.P-U. INTERKAZ zobowiązuje się w powyższym 

przypadku do zwrotu wartości faktycznie wpłaconej przez kupującego kwoty transakcji lub 

odstąpienia od roszczenia zapłaty należności wynikających z dostarczonych faktur. Koszty 

przesyłki zwrotnej w wyżej opisanym przypadku pokrywa kupujący. 

8. Kupujący ma prawo reklamacji zakupionego towaru na podstawie ogólnie obowiązujących 

przepisów o rękojmi.  

9. Złożenie zamówienia oznacza jednoczesną zgodę na warunki powyższego regulaminu 

sprzedaży. 
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