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§ 1 Ogólne Warunki Sprzedaży
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS, obowiązują przy sprzedaży rzeczy oraz przy świadczeniu
usług przez MBS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (50-515) przy ul. ks. Czesława
Klimasa 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000817233, numer
NIP: 8992872717, REGON: 385011040, zwaną dalej Sprzedawcą i stanowią integralną część Zamówienia, o którym
mowa w § 2 oraz każdej umowy sprzedaży lub świadczenia usług zawartej przez Sprzedawcę z osobą fizyczną, prawną,
jednostką organizacyjna niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zwaną dalej
Kupującym.
§ 2 Zawarcie umowy
1. Z zastrzeżeniem ust. 4 umowa zostaje zawarta, z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia
Zamówienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy umów
zawieranych przez Sprzedawcę z konsumentami, czyli z osobami fizycznymi poza zakresem prowadzonej działalności
gospodarczej.
2. Zamówienie dla swej ważności wymaga formy pisemnej i powinno być przesłane do Sprzedawcy
pocztą elektroniczną na jeden z adresów wskazanych na stronach
internetowych: http://www.mbs.wroc.pl/kontakt lub złożone osobiście.
3. Zamówienie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do jego złożenia i powinno zawierać co
najmniej:
- nazwę zamawianej rzeczy, jej ilość,
- imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby uprawnionej do odbioru zamawianej rzeczy,
- jeżeli Sprzedawca ma dostarczyć rzecz na miejsce wskazane przez Kupującego – dokładne miejsce dostawy.
Zamówienie powinno obejmować także sformułowanie ‘’Zamawiam towar/usługę z obowiązkiem zapłaty’’ lub inne
równoznaczne oświadczenie Kupującego, iż wie, że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za
towar/usługę,
4. Jeżeli w Zamówieniu strony określiły, że Kupujący zobowiązany jest zapłacić zaliczkę, umowa zostaje
zawarta pod warunkiem dokonania wpłaty zaliczki w sposób i w terminie określonym w Zamówieniu.
5. Skutki błędów i innych nieprawidłowości w Zamówieniu oraz w jego przekazie obciążają wyłącznie Kupującego.
6. Złożone Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę i wiąże obie strony umowy
tylko i wyłącznie w przypadku potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę.
7. Zmiana, uzupełnienie lub sprostowanie Zamówienia wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej
i pisemnej akceptacji obu Stron umowy.
8. Złożenie przez Kupującego Zamówienia oznacza akceptację niniejszych Ogólnych Warunków
Sprzedaży, chyba że szczegółowe umowy zawarte pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym stanowią inaczej.
9. Rzeczy dostarczane przez Sprzedawcę, pozostaną własnością Sprzedawcy do czasu całkowitej zapłaty ceny.
Kupujący do czasu przejścia własności rzeczy na Kupującego nie ma prawa obciążania rzeczy zastawem, innym
ograniczonym prawem rzeczowym ani do ich obciążania w jakikolwiek inny sposób. W przypadku, gdy rzeczy
stanowiące nadal własnością Sprzedawcy zostaną bezprawnie sprzedane przez Kupującego na rzecz osoby trzeciej,
Sprzedawca ma prawo, według własnego wyboru, do żądania wydania przez podmiot trzeci tychże rzeczy na jego rzecz
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lub zapłaty przez Kupującego całości przysługującej należności wraz z odszkodowaniem z tytułu wszelkich poniesionych
przez Sprzedawcę z tego tytułu kosztów i szkód.
§ 3 Realizacja umowy
1. Miejscem zawarcia umowy i spełnienia świadczenia na rzecz Sprzedawcy jest siedziba Sprzedawcy.
2. W przypadku gdy umowa wykonywana jest częściami, Zamówienia poszczególnych partii rzeczy mogą zostać złożone
w formie ustnej, sms-a lub poczty elektronicznej. Podstawą realizacji ustnych zamówień jest złożenie wcześniej
Zamówienia pisemnego, o którym mowa w § 2 OWS.
3. Dokumentem potwierdzającym wykonanie umowy przez Sprzedawcę jest podpisany przez Kupującego,
w tym osobę odbierającą w jego imieniu zamówioną rzecz, dowód wydania lub dostawy towaru (WZ).
4. W razie wątpliwości poczytuje się, że osoba stawiająca się po odbiór zamówionej rzeczy lub przebywająca w miejscu
dostawy i dokonująca odbioru, jest umocowana przez Kupującego do odbioru rzeczy i potwierdzenia zgodności dostawy
z Zamówieniem, w tym w zakresie jej ilości, rodzaju i jakości.
5. Kupujący odbierając rzecz od Sprzedawcy zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia jej zgodności z
Zamówieniem, w tym w zakresie jej ilości, rodzaju i jakości. Kupujący zobowiązuje się zawiadomić Sprzedawcę – na
wskazany uprzednio adres e-mail - o wszelkich widocznych uszkodzeniach lub brakach rzeczy, najpóźniej w terminie
3 dni roboczych od momentu dostawy rzeczy, pod rygorem uznania, iż rzecz dostarczona została jako zgodna z umową
i jest niewadliwa.
6. Ostateczna ilość sprzedanych, dostarczonego rzeczy zostaje stwierdzona w oparciu o rzeczywiście wydane,
dostarczone ilości rzeczy, wskazane w dowodach wydania lub dostawy towaru (WZ). Podpisując dowód wydania lub
dostawy towaru (WZ) Kupujący potwierdza zgodność odbieranych rzeczy z Zamówieniem, w tym w zakresie ich ilości,
rodzaju i jakości.
7. Kupujący w przypadku zamówienia rzeczy z dostawą przez Sprzedawcę zobowiązuje się do odbioru zamówionych
rzeczy w miejscu dostawy określonym w Zamówieniu oraz w terminie uzgodnionym przez strony i wskazanym
w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku odmowy odbioru dostarczonych rzeczy
w miejscu wskazanym w Zamówieniu lub w terminie określonym w potwierdzeniu jego przyjęcia Kupujący zobowiązany
jest pokryć koszty ich dostawy.
8. W przypadku wydania lub dostarczenia Kupującemu przez Sprzedawcę rzeczy na paletach, koszt palet zostanie
doliczony do wystawionej Kupującemu faktury VAT zgodnie z obowiązującym u Sprzedawcy cennikiem. W przypadku
zwrotu przez Kupującego i na jego koszt palet w stanie nieuszkodzonym, w terminie określonym przez Sprzedawcę,
Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę korygującą na zwrócone palety. W przypadku zlecenia Sprzedawcy odbioru
palet od Kupującego, Sprzedawca obciąży Kupującego kosztami tego odbioru zgodnymi z obowiązującym u Sprzedawcy
cennikiem.
9. Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej rzeczy będące w stałym obrocie magazynowym Sprzedawcy Kupujący
może mu zwrócić pod warunkiem, że zwrot nastąpi w terminie do 30 dni od dnia odbioru rzeczy przez Kupującego,
a zwracana rzecz jest nieuszkodzona, nie wykazuje śladów jej użytkowania oraz nadaje się do ponownego obiegu
handlowego, w szczególności ze względu na termin ważności, sposób składowania na budowie, itp.
10. Opisanemu w ust. 9 powyżej zwrotowi nie podlegają:
a) cegły, płytki, kształtki klinkierowe ceramiczne;
b) dachówki oraz osprzęt uzupełniający asortyment dachówek ceramicznych i betonowych;
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c) rzeczy sprzedawane na indywidualne zamówienie Kupującego, nie będące w stałej ofercie magazynowej Sprzedawcy,
w tym farby kolorowe, tynki kolorowe, płytki elewacyjne.
§ 4 Cena i warunki płatności
1. Ceny oferowanych przez Sprzedawcę rzeczy są określone w obowiązujących u niego cennikach lub w przygotowanych
na życzenie Klienta ofertach handlowych.
2. W Zamówieniu strony określają termin oraz sposób zapłaty ceny.
3. Zapłata ceny następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od dnia wydania
rzeczy lub świadczenia usługi. Termin do zapłaty ceny liczony jest od dnia wystawienia faktury VAT.
4. Jeżeli zapłata ceny nastąpić ma przelewem, Kupujący obowiązany jest dokonać wpłaty na rachunek bankowy
Sprzedawcy prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. 66160014621882673190000001.
5. Zaliczka wpłacona przez Kupującego podlega zaliczeniu na poczet ceny.
6. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą ceny za dostarczoną część rzeczy, Sprzedawca może według swojego wyboru
powstrzymać się z dostarczeniem dalszych partii rzeczy do czasu zapłaty przez Kupującego należnej ceny lub może
odstąpić od pozostałej, niewykonanej części umowy.
7. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie, Sprzedawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek Ustawowych.
8. W sytuacji przyznania Kupującemu kredytu kupieckiego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego
obniżenia lub zamknięcia udzielonego kredytu kupieckiego bez podania przyczyny.
§ 5 Miejsce i termin dostawy
1. Jeżeli Sprzedawca ma dostarczyć rzecz na miejsce wskazane przez Kupującego jego obowiązek obejmuje tylko
dostawę rzeczy na miejsce wskazane w Zamówieniu, Sprzedawca nie dokonuje rozładunku zamówionych przez
Kupującego rzeczy.
2. Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt niezwłocznego rozładowania zamówionych przez siebie
i dostarczonych mu przez Sprzedawcę rzeczy. W przypadku przestoju pojazdu Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany jest
do pokrycia kosztów tego przestoju, od chwili przybycia pojazdu na miejsce dostawy do chwili jego wyjazdu z tego
miejsca.
3. W przypadku zamówienia rzeczy z dostawą realizowaną przez Sprzedawcę Kupujący zobowiązuje się do zapewnienia
możliwości wjazdu środków transportu Sprzedawcy do miejsca dostawy stosownie do wymagań środków transportu
i obowiązujących przepisów prawa. W przypadku gdy realizacja dostawy nie będzie możliwa z powodu braku możliwości
wjazdu do miejsca dostawy lub z innych przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący zostanie obciążony za
transport oraz przestój pojazdu Sprzedawcy.
4. Jeżeli świadczenie wydania rzeczy przez Sprzedawcę lub jej dostawy na miejsce wskazane w Zamówieniu
w umówionym terminie stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności,
termin wydania lub dostawy przedłuża się o czas trwania powyższych okoliczności. Sprzedawca uprawniony jest
do poinformowania Kupującego o niemożliwości spełnienia świadczenia w umówionym terminie i przedstawienia
nowego terminu wydania lub dostawy.
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5. Ewentualne opóźnienia w wydaniu zamówionej rzeczy lub dostawie nie upoważniają Kupującego do naliczania
jakichkolwiek kar za opóźnienie oraz do dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.
6. Jeżeli świadczenie Sprzedawcy stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które Sprzedawca odpowiedzialności nie
ponosi, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§ 6 Odpowiedzialność
1. Sprzedawca zapewnia, że sprzedawane przez niego rzeczy są zgodne z obowiązującymi normami i warunkami
technicznymi.
2. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania zasad pielęgnacji i używania, w tym wybudowania, nabytej
od Sprzedawcy rzeczy. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie tego zobowiązania przez Kupującego zwalnia
Sprzedawcę od odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego tytułu u Kupującego i osób trzecich.
3. W przypadku zastrzeżeń Kupującego co do jakości rzeczy nabytych u Sprzedawcy, Kupujący powinien niezwłocznie
zawiadomić o tym Sprzedawcę na piśmie, załączając do zawiadomienia kopie dokumentów wydania lub dostawy
towaru (WZ), faktur VAT oraz listu przewozowego.
4. W przypadku zlecenia Sprzedawcy dokonania na podstawie projektu technicznego szacunkowego wyliczenia ilości
materiałów potrzebnych do realizacji tego projektu, za usługę tę Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy cenę
zgodną z obowiązującym u niego cennikiem. W przypadku zakupu materiałów, o których mowa w zdaniu poprzednim
i dokonania za nie zapłaty w pełnej wysokości, Sprzedawca dokona zwrotu kosztów wykonania usługi szacunkowego
wyliczenia materiałów, wystawiając fakturę korygującą.
5. Wyliczenie, o którym mowa w ust. 4 powyżej ma charakter orientacyjny, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności
za jego prawidłowość oraz za szkody wyrządzone nieprawidłowościami w tym zakresie.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przydatność rzeczy do zamierzonego przez Kupującego celu.
7. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy za sposób, w jaki Kupujący wykorzystał lub zastosował zakupioną u
niego rzecz oraz za skutki tych czynności.
8. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z tytułu rękojmi jeżeli:
a) ujawniła się wada ukryta rzeczy, a Kupujący nie zgłosił takiej wady Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu 3 dni roboczych po jej wykryciu,
b) Kupujący nie przestrzegał warunków transportu i przechowywania wskazanych przez Sprzedawcę lub producenta
lub Kupujący dokonał znaczących zmian lub ingerencji w rzecz sprzedaną.
10. Odpowiedzialność Sprzedającego za utracone korzyści oraz szkody przyszłe lub pośrednie w związku z realizacją
umowy jest wyłączona.
11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie rzeczy (świadczenie usług) lub opóźnienia w dostawie
z powodu: strajków, klęsk żywiołowych, pożarów, zamieszek, rewolucji, wypadków, kradzieży, awarii maszyn,
niewykonania swoich obowiązków przez przewoźników, braku energii lub materiałów, ograniczeń administracyjnych
lub prawnych uniemożliwiających lub opóźniających produkcję lub dostawę, a także z powodu innych wypadków
wystąpienia Siły Wyższej.
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§ 7 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Zamówieniu oraz w OWS zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeku Cywilnego oraz inne, odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Postanowienia §3 ust.
5 zd. 2, ust. 7 zd. 2 i ust. 8 oraz § 6 ust. 9-11 i §7 ust. 3 OWS stosuje się do Kupującego zawierającego umowę
ze Sprzedawcą w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, tj. do Kupującego niebędącego konsumentem.
2. Wszelkie uzupełnienia i zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sądem właściwy dla rozstrzygania wszelkich sporów mogących wyniknąć z umowy jest sąd powszechny właściwy
dla siedziby Sprzedawcy.
4. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz podmioty, na rzecz których Sprzedawca dokona cesji
wierzytelności wynikającej z zawartej z Kupującym umowy, w celach związanych z ich działalnością, jego danych
osobowych podanych w związku z zawarciem tej umowy.
5. W przypadku nieważności, bezskuteczności lub bezprzedmiotowości któregokolwiek z postanowień OWS, pozostałe
postanowienia pozostają w mocy i są wiążące.
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POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
- DOTYCZY KONSUMENTÓW
/ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY
SPÓŁKI MBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. /

1.

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny. Umową zawartą na odległość jest umowa zawarta z konsumentem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z
wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili
zawarcia umowy włącznie.

2.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy – od dnia w którym weszli Państwo
w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w
posiadanie rzeczy,
b) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są
osobno – od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia
inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,
c) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w
częściach – od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba
trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

3.

Prawo do odstąpienia od umowy przez
konsumenta jest wyłączone w przypadku
- towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i
dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

4.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować firmę MBS spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (50-515) przy ul. ks. Czesława Klimasa 48, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000817233, numer NIP: 8992872717, REGON:
385011040, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (w szczególności
pismem wysłanym pocztą). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest
to obowiązkowe. Do zachowania terminu o którym mowa w pkt 1 i pkt 2 powyżej wystarczy wysłanie przed jego
upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej poprzez przesłanie takiego oświadczenia
listem poleconym na adres: ……j.w..

4.

Skutki odstąpienia. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za
niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna
w granicach zwykłego zarządu. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie
otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy
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poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności
dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej
transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą
Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
5.

Jeżeli nie zaproponowaliśmy Państwu, że odbierzemy rzeczy (towary) w przypadku odstąpienia od umowy,
możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu
jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (towar) na adres: MBS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z
siedzibą we Wrocławiu (50-515) przy ul. ks. Czesława Klimasa 48, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż
14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany,
jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7.

W związku z odstąpieniem od umowy, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

8.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to
konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.

Jednakże prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną Państwa zgodą, w sytuacji gdy
zostaliście Państwo poinformowani przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez nas
jako przedsiębiorcę utracicie prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Państwa
specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Państwa zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6) w której Państwo wyraźnie zażądaliście, aby przedsiębiorca do Państwa przyjechał w celu dokonania pilnej
naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania
Państwo żądaliście, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Państwu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
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WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
/ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY
SPÓŁKI MBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K./

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:
MBS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. ks. Czesława Klimasa 48, 50-515 Wrocław
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło
polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Punkty Sprzedaży:
MBS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Ks. Czesława Klimasa 48, 50-515 Wrocław
KRS 0000817233, NIP 8992872717, REGON 385011040
BNP Paribas Bank Polska S.A. (PLN) 66 1600 1462 1882 6731 9000 0001
BNP Paribas Bank Polska S.A. (EUR) 12 1600 1462 1882 6731 9000 0003

Ul. Żernicka 296, Wrocław 54-510
Tel. 71 354 59 71
Tel 71 357 64 27
Ul. Klimasa 48, Wrocław 50-515
Tel. 71 782 6000

www.mbs.wroc.pl

/ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY
SPÓŁKI MBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K./
Wyciąg z ustawy o prawach konsumenta – lista informacji, które powinny zostać przekazane
konsumentowi najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową

Art. 12 [Umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, obowiązki przedsiębiorcy]
1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania
się z konsumentem;
2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność
gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są
dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt
3;
5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia
nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one
obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można
ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub
umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia
obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także
łącznych miesięcznych płatności;
6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy
są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
7) sposobie i terminie zapłaty;
8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę
procedurze rozpatrywania reklamacji;
9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze
formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;
10) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do
umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie
mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
11) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie
z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;
12) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci
prawo odstąpienia od umowy;
13) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
14) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
15) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o
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przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta
na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
18) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest
zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
19) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
20)
mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i
oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
21) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasadach dostępu do tych procedur.
(…)
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