
 

 

POLKOMTEL Sp. z o.o. Dział Obsługi Klienta tel. 601102601 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent), e-mail: 

bok@plus.pl   

str. 1/2 

Ogólne Warunki sprzedaży urządzeń AGD przez POLKOMTEL Sp. z o.o. w Sklepie internetowym PLUS.PL 
Wersja z dnia 24-01-2018 r. 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży zawierają ramowe postanowienia Umowy Sprzedaży regulujące kwestie zawierania i wykonywania Umowy Sprzedaży, kosztów 

transportu oraz opcji odbioru Urządzeń AGD dokonywanej przez Polkomtel Sp. z o.o.1 („Sprzedający”) w związku z realizacją Zamówień składanych w Sklepie 

Internetowym Plus. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią integralną część każdej Umowy Sprzedaży Urządzeń AGD. Ponadto do Umowy Sprzedaży stos ują 

się w odpowiednim zakresie postanowienia Regulaminów Promocji oraz Cenników Polkomtel Sp. z o.o.  dotyczących sprzedaży Urządzeń AGD. 

2. Do Umowy sprzedaży sprzętu AGD znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego Plus, chyba że niniejsze Ogólne Warunki Umowy 

Sprzedaży stanowią odmiennie. 

 

§ 2 STRONY UMOWY SPRZEDAŻY 

1. Stronami Umowy Sprzedaży są wyłącznie Klient składający Zamówienie w celu zawarcia Umowy Sprzedaży („Kupujący”)  oraz Sprzedający (zwani łącznie 

„Stronami”).  

 

§ 3 ODBIÓR TOWARU 

1. Sprzedający wydaje  Kupującemu zamówione przez niego Urządzenie AGD w sposób określony w Zamówieniu, tj. w miejscu wskazanym przez Kupującego jako 

miejsce dostawy Towaru lub zgodnie z pkt 2 poniżej. 

2. W przypadku zaznaczenia przez Kupującego w Zamówieniu opcji „odbiór własny” w wykonaniu Umowy Sprzedaży Sprzedający wydaje Urządzenie AGD w Sklepie 

Firmowym Producenta pod adresem: ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.  

3. Urządzenie AGD zostanie  wydany Kupującemu po zapłacie ceny w momencie jego odbioru.  

4. Sprzedający nie ponosi kosztów odbioru Urządzenia AGD przez Kupującego (w tym kosztów przybycia Kupującego do miejsca odbioru Urządzenia AGD i kosztów 

transportu po jego wydaniu Kupującemu). 

5. Urządzenie AGD będzie gotowy do odbioru przez Kupującego w miejscu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, czwartego  dnia roboczego od daty otrzymania przez 

Klienta  mailowego podsumowania Zamówienia. Urządzenie AGD będzie oczekiwać na odbiór przez kolejne (5) dni.  

6. W przypadku, gdy odbiór Urządzania AGD przez Kupującego w terminie określonym w pkt. 5 powyżej nie będzie możliwy, Strony Umowy Sprzedaży mogą uzgodnić 

inny termin jego odbioru. 

7. W przypadku nieodebrania Urządzenia AGD przez Kupującego w terminie określonym w pkt. 5 lub 6 powyżej, Sprzedający uznawać bę dzie Zamówienie za 

anulowane. 

8. W okolicznościach przewidzianych w pkt. 7 powyżej Kupujący ani Sprzedający nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności 

uiszczenia odstępnego, odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.  

9. Kupujący może odebrać Urządzenie AGD wyłącznie osobiście.  

10. W celu odbioru Towaru, Kupujący przedstawi Sprzedającemu (w miejscu jego odbioru) dokument tożsamości.  Przed odbiorem, osoba  odbierająca Urządzenia AGD, 

zobowiązana jest do podpisania dokumentu „Dowód Wydania – Kopia”. 

11. Odbiór osobisty w Sklepie Firmowym Producenta wskazanym w pkt 2 powyżej nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Kupującego.  

§ 4.  DOSTAWA DO KLIENTA 

1. W przypadku zaznaczenia przez Kupującego w Zamówieniu opcji „Transport” lub „Transport z wniesieniem” w wykonaniu Umowy Sprzedaży 

podmiot trzeci świadczy usługi Dostawy Urządzenia AGD. 

2. Z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej, ceny Dostawy Urządzeń AGD przedstawia tabela poniżej:  

 

Transport  

w godz. 10-16 

Transport  

w godz. 16-22 

Transport z 

wniesieniem  

w godz.10-16 

Transport z 

wniesieniem 

w godz. 16-22 

Chłodziarko-zamrażarka MPM KB-3202E („Lodówka”) 

70 zł 90 zł 110 zł 130 zł 

Kuchnia gazowo-elektryczna MPM GH-5001W („Kuchenka”) 

Pralka MPM WA-6049S („Pralka”) 

Zmywarka MPM DW6002W („Zmywarka”) 

Piekarnik MPM-63-BO-16 („Piekarnik”) 

Płyta gazowa MPM -60-GMG-08 („Płyta”) 

3. Koszt dostawy doliczany jest do każdego Urządzenia AGD. 

                                                           
1 Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419430, kapitał zakładowy: 3.525.300.000 zł, NIP 527-10-37-727, REGON 011307968, Dział 

Obsługi Klienta tel. 601102601 (opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent), e-mail:bok@plus.pl. 
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4. Przed przekazaniem Urządzeń AGD przez Kuriera, osoba odbierająca zobowiązana jest do podpisania dokumentu „Dowód Wydania – Kopia” 

oraz uregulowania płatności za Urządzenia AGD i transport zgodnie z informacjami jakimi dysponuje Kurier na Liście przewozowym 

równoznacznymi z informacjami dostępnymi na Potwierdzeniu Zamówienia. 

  

§ 5.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży są dostępne na stronie www.plus.pl oraz w Punktach Sprzedaży Polkomtel i Cyfrowego Polsatu S.A. 

2. Polkomtel jest uprawniony do odwołania lub zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży AGD z zastrzeżeniem, że ewentualna zmiana nie wpłynie  

na prawa nabyte przez Kupujących przed dniem odwołania lub zmiany. 

http://www.plus.pl/

