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FIRMA WANICKI SP. Z O.O. – REGULAMIN SPRZEDAŻY LAMBERET 

Załącznik nr 1 do UMOWY SPRZEDAŻY 
 
§1.  Definicje  
 
Terminy pisane wielką literą i użyte w niniejszym Regulaminie Sprzedaży („Regulamin”) mają następujące znaczenie:  
 „Sprzedający” – Firma Wanicki sp. z o.o. z siedzibą w Mogilanach, przy ul. Myślenicka 19, 32-031 Mogilany, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy 
KRS pod nr 0000214618, z kapitałem zakładowym w wysokości 12 800.000,00 PLN, NIP: 944-210-86-67, numer rejestrowy BDO: 
000020346.  

 „Kupujący” - osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, który w ramach prowadzonej przez siebie 
działalności gospodarczej zawarł Umowę ze Sprzedającym.  

 „Przedmiot Sprzedaży” – nowa lub używana naczepa samochodowa lub zabudowa marki Lamberet samochodu ciężarowego 
(zamontowana lub w formie do montażu), znajdująca się w ofercie handlowej Sprzedającego. 

 „Strony” – Sprzedający oraz Kupujący.  
 „Umowa” – umowa sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży lub umowa sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży wraz z montażem, zawarta pomiędzy 

Sprzedającym i Kupującym, której integralną część stanowi niniejszy Regulamin. 
 „Zadatek” – oznacza zadatek w rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego ze zmianami wynikającymi z niniejszego Regulaminu w kwocie 

określonej w pkt 4 Umowy. 
 „Cena” - ma znaczenie nadane mu w § 4 ust. 1 Regulaminu. 
 
§ 2.  Zastosowanie Regulaminu/ Zawarcie Umowy 
1. Zawarcie przez Kupującego Umowy ze Sprzedającym, jest traktowane jako akceptacja całości Regulaminu, który stanowi integralną 

część Umowy. Wyłączenie stosowania (niektórych lub wszystkich) postanowień Regulaminu lub ich modyfikacja jest możliwa tylko                        
i wyłącznie w przypadku gdy Strony porozumieją się w tym zakresie na piśmie pod rygorem nieważności.  

2. Zawarcie Umowy skutkuje wyłączeniem stosowania do Umowy jakichkolwiek ogólnych warunków umów stosowanych przez 
Kupującego. 

3. Do zawarcia Umowy niezbędne jest złożenie stanowczego oświadczenia Sprzedającego. Samo złożenie zamówienia przez Kupującego, 
w braku odpowiedzi Sprzedającego, nie prowadzi do zawarcia Umowy. Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej lub w drodze 
wymiany korespondencji e-mail zawierającej skany Umowy podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentacji Stron. 

4. W przypadku, gdy Przedmiot Sprzedaży ma być przedmiotem umowy leasingu, Umowa dochodzi do skutku i jest wiążąca dla Stron 
wyłącznie w przypadku, gdy – najpóźniej w chwili zawarcia Umowy – Kupujący przedstawi Sprzedającemu pisemne oświadczenie 
korzystającego (w rozumieniu art. 7091 i następne Kodeksu cywilnego) o akceptacji Przedmiotu Sprzedaży bez zastrzeżeń. 

 
§ 3.  Cenniki i Oferty  
1. Wszelkie dane zawarte w cennikach i innych materiałach handlowych dostarczanych przez Sprzedającego jak również jakiekolwiek 

propozycje składane ustnie mają charakter wyłącznie informacyjny. Żaden cennik ani propozycja nie stanowią wiążącej Sprzedającego 
oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.  

2. O ile Sprzedający nie zastrzegł odmiennie, stanowcza oferta sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży złożona Kupującemu przez Sprzedającego 
ważna jest 14 dni od daty złożenia oferty.  

3. Wszelkie przedstawiane przez Sprzedającego Kupującemu modele, przykłady, rysunki, szkice i itp., stanowiące część oferty określają 
cechy Przedmiotu Sprzedaży jedynie w przybliżeniu. Jeśli przy ostatecznym wykonaniu Umowy pojawią się nieznaczne różnice co do 
danych podanych w ofercie lub dołączonych do niej modeli, przykładów, rysunków, szkiców itp., nie zwalnia to w żadnym wypadku 
Kupującego od wykonania całości jego zobowiązań wynikających z Umowy. 

 
§ 4.  Przedmiot Umowy 
1. Na podstawie Umowy Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Przedmiotu Sprzedaży opisanego w pkt 1 Umowy 

i wydać go Kupującemu, a Kupujący zobowiązuje się odebrać Przedmiot Sprzedaży oraz zapłacić na rzecz Sprzedającego cenę określoną 
w pkt 2 Umowy („Cena”). 

2. Przedmiot Sprzedaży jest oznaczony co do gatunku, tj. Przedmiot Sprzedaży marki i o specyfikacji zgodnej z pkt 1 Umowy i Załącznikiem 
nr 2 do Umowy, chyba że w Umowie wskazano nr VIN Przedmiotu Sprzedaży. Indywidualizacja Przedmiotu Sprzedaży następuje z chwilą 
wydania Przedmiotu Sprzedaży Kupującemu.  

 
§ 5. Cena i warunki płatności 
1. Zapłata Ceny i Zadatku nastąpi na podstawie faktur pro forma, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Po otrzymaniu płatności albo przed tym 

terminem – jeśli takim obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie to uzgodnione przez Strony, 
Sprzedający wystawi na Kupującego faktury VAT. Wskazanie w fakturze pro forma lub fakturze VAT numeru VIN nie oznacza 
przekształcenia Umowy w umowę sprzedaży rzeczy oznaczonych co do tożsamości. 
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2. Wystawienie faktury pro forma lub faktury VAT przez Sprzedającego nie stanowi jednak warunku zapłaty Ceny lub Zadatku, lecz jest 
jedynie czynnością techniczną mającą na celu ułatwienie księgowania płatności. W razie niewystawienia faktury pro forma lub faktury 
VAT, Kupujący dokona zapłaty na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w pkt 5 Umowy, wskazując w tytule przelewu numer 
Umowy oraz oznaczenie Przedmiotu Sprzedaży, którego dotyczy płatność. Terminy płatności Ceny i Zadatku określone w Umowie                         
w każdym przypadku wiążą Kupującego. 

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego. 
4. Kwota Ceny wskazana w pkt 2 Umowy stanowi wartość netto. Jeśli zgodnie z właściwymi przepisami prawa, sprzedaż Przedmiotu 

Sprzedaży na rzecz Kupującego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT), wówczas do kwoty Ceny zostanie 
doliczony podatek VAT w stawce i kwocie wynikającej z właściwych przepisów prawa.  

5. Sprzedający jest uprawiony do podwyższenia Ceny w przypadku, w którym dojdzie do podwyższenia kosztów dostawy Przedmiotu 
Sprzedaży do Sprzedającego. W takim przypadku Cena zostanie powiększona o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy faktycznym 
kosztem dostawy Przedmiotu Sprzedaży do Sprzedającego, a kosztem dostawy przewidzianym w dniu zawarcia Umowy. Zmiana Ceny 
w trybie przewidzianym niniejszym ustępem następuje z chwilą doręczenia Kupującemu jednostronnego oświadczenia Sprzedającego, 
w którym Sprzedający wskaże podstawę podwyższenia Ceny oraz nową jej wysokość. Oświadczenie o zmianie Ceny wymaga formy 
przewidzianej w § 2 ust. 3 zd. 2 niniejszego Regulaminu. 

6. W przypadku, gdy warunkiem nieopodatkowania sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży podatkiem VAT lub nałożenia na nią zerowej stawki 
tego podatku jest terminowe dokonanie określonych procedur administracyjnych, w tym w szczególności przeprowadzenie procedur 
celnych, Kupujący będzie zobowiązany dostarczyć Sprzedającemu dokumenty potwierdzające dopełnienie tych procedur w terminach 
przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania tego obowiązku, które 
skutkować będzie powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty 
Sprzedającemu, niezależnie od Ceny netto, także podatku VAT w stawce i kwocie przewidzianej właściwymi przepisami prawa. 

7. Kupujący nie jest uprawniony do potrącenia jakichkolwiek należności Sprzedającego wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody 
Sprzedającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Jeżeli w ocenie Sprzedającego terminowa realizacja Umowy przez Kupującego jest zagrożona, może on zażądać zapłaty zaliczki przez 
Kupującego albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności, wedle wyboru Sprzedającego.  

9. Gdy przedmiotem Umowy jest więcej niż jeden Przedmiot Sprzedaży, a Kupujący nie wskazał w tytule płatności którego Przedmiotu 
Sprzedaży ma dotyczyć płatność, otrzymaną od Kupującego kwotę Sprzedający zaliczy na poczet Ceny za wybrany przez siebie 
Przedmiot Sprzedaży. Jeżeli otrzymana kwota przewyższa pozostałą do zapłaty Cenę takiego Przedmiotu Sprzedaży wówczas pozostała 
część płatności zostanie zaliczona na poczet Ceny za kolejny Przedmiot Sprzedaży, aż do wyczerpania otrzymanej kwoty. 

 
§ 6. Termin zapłaty 
1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Ceny i Zadatku (jeżeli jest przewidziany) w terminach określonych odpowiednio w pkt 3 i 4 

Umowy.  
2. W przypadku, gdy Umowa przewiduje zapłatę Zadatku, termin przewidziany do zapłaty Ceny (pkt 3 Umowy), odnosi się do zapłaty całej 

pozostałej części Ceny lub jej odpowiedniej części (jeśli Umowa przewiduję płatność w ratach). 
3. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest więcej niż jeden Przedmiot Sprzedaży, Sprzedający może wystawić na Kupującego więcej 

niż jedną fakturę pro forma, z których każda będzie obejmować Cenę za co najmniej jeden Przedmiot Sprzedaży, chyba że przewidziano 
płatność Ceny w ratach. 

4. Jeżeli w Umowie nie określono terminów zapłaty Zadatku, Ceny lub którejkolwiek z ich części wówczas Kupujący będzie zobowiązany 
do ich zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury pro forma lub faktury VAT, nie później jednak niż 7 dni przed datą wydania 
Przedmiotu Sprzedaży. 

5. W razie opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek należności przewidzianej postanowieniami Umowy, Sprzedający jest uprawniony do 
naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie. 

 
§ 7. Zadatek 
1. Jeżeli Umowa przewiduje zapłatę Zadatku, a przedmiotem Umowy jest więcej niż jeden Przedmiot Sprzedaży, wówczas wpłacony 

Zadatek podlega zaliczeniu na poczet Ceny za ostatni z wydawanych Przedmiotów Sprzedaży. Jeżeli kwota Zadatku przekracza Cenę 
jednego Przedmiotu Sprzedaży, wówczas pozostała część Zadatku podlega zaliczeniu na poczet Ceny za kolejne ostatnie wydawane 
Przedmioty Sprzedaży aż do wyczerpania pełnej kwoty Zadatku. 

2. Jeżeli przewidziano płatność Ceny w ratach, wówczas Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ostatniej z rat.  
3. W razie odstąpienia od Umowy (w całości lub w części) przez Sprzedającego z przyczyn niedotyczących Kupującego lub przez 

Kupującego z przyczyn dotyczących Sprzedającego, Zadatek podlega zwrotowi w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od daty 
odstąpienia od Umowy. Jeżeli Zadatek został zaliczony w całości lub w części na poczet Ceny za Przedmioty Sprzedaży, w odniesieniu do 
których Sprzedający lub Kupujący nie odstąpił od Umowy, wówczas Sprzedający zwróci wyłącznie nierozliczoną w ten sposób część 
Zadatku.  

4. W pozostałych przypadkach odstąpienia od Umowy (w całości lub w części) Sprzedający zatrzymuje cały otrzymany od Kupującego 
Zadatek, chyba że został zaliczony na poczet Ceny za wydane Przedmioty Sprzedaży.  
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5. Kwota Zadatku wskazana w pkt 4 Umowy stanowi wartość netto. Jeśli zgodnie z właściwymi przepisami prawa, sprzedaż Przedmiotu 
Sprzedaży na rzecz Kupującego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT), wówczas do kwoty Zadatku zostanie 
doliczony podatek VAT w stawce wynikającej z właściwych przepisów prawa. 

 
§ 8. Odbiór / Przeniesienie własności 
1. Wydanie Przedmiotu Sprzedaży następuje na koszt i ryzyko Kupującego, także gdy wydanie ma nastąpić poza granicami Polski. 
2. Z chwilą odbioru, na Kupującego przechodzi prawo własności Przedmiotu Sprzedaży, wszelkie związane z nim korzyści i ciężary, jak 

również niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.  
3. Odbiór Przedmiotu Sprzedaży nastąpi w miejscu określonym w pkt 9 Umowy. Jeżeli po dacie zawarcia Umowy Strony uzgodnią inne 

miejsce odbioru Przedmiotu Sprzedaży, wówczas transport Przedmiotu Sprzedaży z dotychczasowego miejsca odbioru do nowego 
miejsca odbioru odbywa się na koszt i ryzyko Kupującego. 

4. Odbiór Przedmiotu Sprzedaży przez Kupującego zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron. Kupujący może wskazać osobę upoważnioną do odbioru Przedmiotu Sprzedaży w jego imieniu, przesyłając 
Sprzedającemu na piśmie lub pocztą e-mail informacje o jej imieniu, nazwisku i numerze PESEL, najpóźniej na 3 dni robocze przed 
terminem wydania. W taki sam sposób Kupujący może odwołać upoważnienie do odbioru. Wskazana przez Kupującego osoba ma 
obowiązek okazać Sprzedającemu dowód tożsamości, w celu potwierdzenia zgodności danych z informacjami przekazanymi przez 
Kupującego, pod rygorem odmowy wydania Przedmiotu Sprzedaży. Wydanie Przedmiotu Sprzedaży wskazanej przez Kupującego osobie 
stanowi należyte wykonanie Umowy przez Sprzedającego, a Kupujący zrzeka się wobec Sprzedającego wszelkich roszczeń jakie mogą 
istnieć lub powstać w związku z wydaniem Przedmiotu Sprzedaży osobie wskazanej przez Kupującego. 

5. Niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli wydanie Przedmiotu Sprzedaży Kupującemu ma nastąpić przed datą 
zapłaty pełnej kwoty Ceny, wówczas Sprzedający zastrzega sobie własność Przedmiotu Sprzedaży do chwili otrzymania pełnej kwoty 
Ceny wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie oraz wszelkimi innymi należnościami, do których zapłaty Kupujący zobowiązany jest 
na podstawie Umowy. W takim przypadku, z chwilą wydania Przedmiotu Sprzedaży nie dochodzi do przeniesienia jego własności na 
Kupującego (także pod warunkiem zawieszającym), a przejście własności Przedmiotu Sprzedaży na Kupującego następuje dopiero                          
z chwilą doręczenia Kupującemu oświadczenia Sprzedającego o przeniesieniu własności Przedmiotu Sprzedaży. 

6. Pomimo zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego, z chwilą odbioru Przedmiotu Sprzedaży przez Kupującego przechodzą 
na niego wszelkie korzyści i ciężary związane z Przedmiotem Sprzedaży, jak również ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu 
Sprzedaży. Kupujący jest w szczególności zobowiązany do ubezpieczenia Przedmiotu Sprzedaży od wszelkich ryzyk. Kupujący, któremu 
Przedmiot Sprzedaży został wydany ponosi za niego pełną odpowiedzialność na własny koszt i ryzyko. W razie zastrzeżenia prawa 
własności na rzecz Sprzedającego, na żądanie Sprzedającego, Kupujący w terminie 2 dni przedstawi kopię polisy ubezpieczeniowej 
Przedmiotu Sprzedaży i kopię umowy cesji wszelkich praw wynikających z takiej polisy ubezpieczeniowej na Sprzedającego lub pokryje 
koszty polisy wykupionej przez Sprzedającego według warunków określonych przez Sprzedającego.  

7. Kupujący jest zobowiązany zgłosić wszelkie wady jawne oraz niezgodność Przedmiotu Sprzedaży z Umową do protokołu odbioru. Brak 
zgłoszenia takich zastrzeżeń skutkuje utratą prawa do dochodzenia jakichkolwiek związanych z nimi roszczeń.  

8. Jeżeli zgodnie z Umową Przedmiot Sprzedaży ma zostać zamontowany w pojeździe będącym własnością Kupującego, lub 
niestanowiącym jego własności, a z którego Kupujący korzysta, bez względu na podstawę prawną takiego korzystania, to Kupujący na 
swój koszt i ryzyko dostarczy Sprzedającemu taki pojazd celem dokonania montażu Przedmiotu Sprzedaży w terminie i miejscu 
wskazanym przez w pkt 7 Umowy. Wydanie pojazdu Sprzedającemu nastąpi na podstawie protokołu przekazania. Wydanie pojazdu nie 
oznacza jednak przejścia korzyści, ani ciężarów związanych z pojazdem na Sprzedającego, w szczególności wyłącznie odpowiedzialnym 
za zapewnienie ubezpieczenia pojazdu pozostaje Kupujący. Pojazd będzie przechowywany na otwartej przestrzeni. 

9. Jeśli Kupujący nie jest właścicielem pojazdu, na którym ma zostać zamontowany Przedmiot Sprzedaży, wówczas Kupujący gwarantuje, 
że zarówno w dacie zawarcia Umowy jak i w dacie podstawienia pojazdu Sprzedającemu do wykonania montażu, posiada i będzie nadal 
posiadał zgodę właściciela na realizację Umowy. W razie gdyby takie oświadczenie okazało się nieprawdziwe, a właściciel pojazdu 
wystąpił do Sprzedającego z roszczeniami dotyczącymi wykonania Umowy (jej wykonania lub nienależytego wykonania), wówczas 
Kupujący zwolni Sprzedającego z obowiązku świadczenia i zwróci mu wszelkie koszty (w tym pokryje szkodę) poniesione przez 
Sprzedającego w związku z roszczeniami właściciela pojazdu. 

10. Jeżeli nie umówiono się inaczej, to Kupujący jest odpowiedzialny za podstawienie pojazdu w stanie gotowym do montażu Przedmiotu 
Sprzedaży. W takim przypadku, w razie dostarczenia pojazdu w stanie, który wymaga poczynienia nakładów celem montażu Przedmiotu 
Sprzedaży, Sprzedający może dokonać takich nakładów za odrębnym wynagrodzeniem i wstrzymać się z rozpoczęciem i zakończeniem 
montażu do czasu uzgodnienia takiego wynagrodzenia. 

11. W sytuacji wskazanej w ust. 8 Sprzedający odpowiada tylko za zawinione przez niego uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu i nie jest 
zobowiązany do konserwacji pojazdu, ani do podejmowania innych czynności niezbędnych do zachowania pojazdu w stanie 
niepogorszonym.  Sprzedający jest zaś uprawiony do korzystania z pojazdu celem dokonania montażu Przedmiotu Sprzedaży, a także 
celem wykonania jazd testowych i przemieszczania go po parkingu Sprzedającego, do wykonawcy montażu lub po jego parkingu. 
Używanie pojazdu nie powoduje zmiany zasad odpowiedzialności Sprzedającego, przewidzianych w niniejszym paragrafie. W żadnym 
przypadku Sprzedający nie odpowiada za przypadkową utratę lub uszkodzenie pojazdu. Postanowienia ust. 3-5 stosuje się odpowiednio. 
Postanowienia niniejszego ustępu nie mogą prowadzić do zwiększenia odpowiedzialności Sprzedającego ponad ogólne zasady 
odpowiedzialności Sprzedającego przewidziane w § 10 Umowy. 
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§ 9. Termin Odbioru  
1. Odbiór Przedmiotu Sprzedaży nastąpi po uiszczeniu przez Kupującego na rzecz Sprzedającego pełnej kwoty Ceny i wszelkich innych 

należności przewidzianych Umową, chyba że postanowienia pkt 8 Umowy wyraźnie stanowią inaczej. Wskazanie daty dziennej odbioru 
Przedmiotu Sprzedaży nie oznacza, że Strony uzgodniły odbiór Przedmiotu Sprzedaży przed otrzymaniem zapłaty. W przypadku, gdy 
przedmiotem sprzedaży jest więcej niż jeden Przedmiot Sprzedaży, wówczas Sprzedający wyda Kupującemu te Przedmioty Sprzedaży 
za które otrzymał już całość należności, o których mowa w zdaniu pierwszym. 

2. Sprzedający jest uprawniony, lecz nieobowiązany do wydania Przedmiotu Sprzedaży Kupującemu w terminie wcześniejszym niż 
wynikający z Umowy i niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Kupujący będzie zobowiązany do obioru Przedmiotu Sprzedaży                      
w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia Sprzedającego o gotowości do wcześniejszego wydania Przedmiotu 
Sprzedaży.  

3. Jeśli przedmiotem Umowy jest więcej niż jeden Przedmiot Sprzedaży wówczas Sprzedający jest uprawniony do przedstawienia 
Przedmiotów Sprzedaży do odbioru (realizacji dostaw) w częściach. 

4. Termin wydania Przedmiotów Sprzedaży określony w Umowie i niniejszym Regulaminie ulega automatycznemu wydłużeniu w każdym 
z następujących przypadków: 
a. Kupujący opóźnia się z wydaniem Sprzedającemu pojazdu celem dokonania montażu Przedmiotu Sprzedaży; 
b. Kupujący opóźnia się w zapłacie jakiejkolwiek części należności Sprzedającego wynikającej z Umowy lub do zapłaty której Kupujący 

jest obowiązany z innej podstawy prawnej; 
c. po zawarciu Umowy Strony uzgodnią zmianę specyfikacji Przedmiotu Sprzedaży, w tym w szczególności jego parametrów lub 

wyposażenia; 
d. opóźnienia w dostawie od dostawcy/dostawców Przedmiotu Sprzedaży do Sprzedającego;  
e. problemów z transportem lub przeszkód o podobnym charakterze, z powodu których transport Przedmiotu Sprzedaży do 

Sprzedającego lub od Sprzedającego do miejsca wydania Przedmiotu Sprzedaży został wstrzymany lub opóźniony;  
f. wystąpienia siły wyższej (w tym w szczególności wojny lub jej zagrożenia, rozruchów, klęski żywiołowej, strajku, lokautu, zakłócenia 

w dostawie energii, epidemii, jak również zmiany w przepisach regulujących niniejszą Umowę), mającej wpływ na termin wykonania 
Umowy przez Sprzedającego; 

g. gdy wydanie Przedmiotu Sprzedaży w terminie jest niemożliwe z innych przyczyn niezależnych od Sprzedającego. 
5. W każdym z przypadków przewidzianych w § 9 ust. 4 termin wydania Przedmiotu Sprzedaży zostaje odpowiednio wydłużony, co 

najmniej o okres warunkującej je przyczyny. Sprzedający zastrzega, że w takim przypadku termin na wydanie Przedmiotu Sprzedaży 
może ulec przedłużeniu dodatkowo o okres niezbędny dla dokonania ponownego zakupu Przedmiotu Sprzedaży przez Sprzedawcę od 
dostawcy/dystrybutora. 

6. Sprzedający zastrzega, że termin odbioru Przedmiotu Sprzedaży jest wskazany jedynie orientacyjnie i zależy w dużej mierze od terminu 
realizacji zamówienia u dostawcy Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej za ewentualne 
opóźnienie w dostawie Przedmiotu Sprzedaży do Kupującego. 

 
 
§ 10. Odpowiedzialność 
1. Sprzedający ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadkach, w których bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie 
Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę spowodowaną jego rażącym niedbalstwem lub winą umyślną, a łączna 
odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego wynikająca z Umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw 
prawnych dochodzonego roszczenia, ograniczona jest do wysokości Ceny netto (albo do wysokości Ceny netto za właściwą ilość 
Przedmiotów Sprzedaży – jeśli Sprzedający naruszył warunki Umowy w odniesieniu do kilku Przedmiotów Sprzedaży należących do 
przedmiotu Umowy). Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utratę zysków, utratę 
możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, jak również za odszkodowania i kary umowne płacone przez Kupującego 
jego kontrahentom. Sprzedający nie odpowiada także w żadnym przypadku za koszty wynajmu pojazdu zastępczego bez względu na 
przyczynę poniesienia tych kosztów przez Kupującego. 

2. Kupujący nie ma prawa do odszkodowania za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez Przedmiot Sprzedaży lub w związku z jego 
posiadaniem lub użyciem – za wyjątkiem odpowiedzialności Sprzedającego wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa. 

3. Jakakolwiek odpowiedzialność za wady Przedmiotów Sprzedaży ograniczona jest do uprawnienia Kupującego do jego naprawy lub 
wymiany części – Kupujący nie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w formie pieniężnej. 

4. Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami dotyczącymi Przedmiotu Sprzedaży lub mogącymi 
pozostawać z nim w związku, Kupujący powinien o tym natychmiast, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji 
o takich roszczeniach, powiadomić Sprzedającego umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami tej 
osoby trzeciej, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego związanej z owymi roszczeniami. 

5. W przypadku zwłoki Kupującego w odbiorze Przedmiotu Sprzedaży, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedającego 
kary umownej w kwocie 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy nieodebrany Przedmiot Sprzedaży, za każdy rozpoczęty tydzień 
zwłoki. Kara umowna za zwłokę w odbiorze Przedmiotu Sprzedaży nie może przekroczyć 10% Ceny brutto. W przypadku gdy zwłoka 
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dotyczy więcej niż jednego Przedmiotu Sprzedaży wówczas wskazany wyżej próg wysokości kary umownej odnosi się do każdego                             
z Przedmiotów Sprzedaży z osobna. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Sprzedającego w całości lub w części z przyczyn dotyczących Kupującego i braku zastrzeżenia 
Zadatku, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedającego kary umownej w kwocie odpowiadającej 10% wysokości Ceny 
brutto. Jeżeli odstąpienie od Umowy dotyczy więcej niż jednego Przedmiotu Sprzedaży, wówczas podana w zdaniu poprzedzającym kara 
umowna naliczana jest odrębnie za każdy Przedmiot Sprzedaży objęty oświadczeniem o odstąpieniu. 

7. W razie zwłoki w odbiorze Przedmiotu Sprzedaży, Kupujący zobowiązany jest ponadto do zapłaty na rzecz Sprzedającego 
zryczałtowanego wynagrodzenia za korzystanie z parkingu Sprzedającego lub odpowiednio jego dostawcy oraz za ubezpieczenie 
majątkowe Przedmiotu Sprzedaży w łącznej kwocie 1% Ceny netto za każdy Przedmiot Sprzedaży za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Do 
powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w stawce wynikającej z odpowiednich przepisów prawa. W takim przypadku 
Sprzedający może ponadto żądać od Kupującego zapłaty Ceny według aktualnie stosowanego cennika Sprzedającego bez żadnych 
rabatów i upustów, względnie do cofnięcia udzielonych uprzednio rabatów i upustów do Ceny za Przedmiot Sprzedaży, z którego 
odbiorem zalega Kupujący. 

8. Ilekroć postanowienia niniejszego Regulaminu przewidują obowiązek zapłaty kary umownej, będzie ona płatna na podstawie noty 
obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. 

9. Zastrzeżenie kar umownych nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Sprzedającego odszkodowania w kwocie przekraczającej 
wysokość kar umownych.  

 
§ 11. Gwarancja i rękojmia za wady 
1. Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji jakości określone w standardowych warunkach gwarancji Lamberet SAS 

(spółka prawa francuskiego), który pozostaje podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym z tytułu gwarancji jakości Przedmiotu Sprzedaży. 
Informacja o warunkach gwarancji zostanie przekazana Kupującemu najpóźniej przy odbiorze Przedmiotu Sprzedaży. W związku                          
z udzieleniem ww. gwarancji jakości, Strony wyłączają stosowanie przepisów o rękojmi za wady Przedmiotu Sprzedaży. 

2. Jeżeli Przedmiot Sprzedaży jest używany, wówczas gwarancja jakości udzielana jest jedynie wówczas, gdy Strony postanowią tak                           
w Umowie. Jednocześnie w każdym przypadku Strony wyłączają stosowanie przepisów o rękojmi za wady Przedmiotu Sprzedaży. 

3. Jeżeli Przedmiot Sprzedaży zgodnie z treścią Umowy ma zostać zamontowany przez Sprzedającego w pojeździe Kupującego, a taki 
montaż zostanie dokonany przez podwykonawcę Sprzedającego, wówczas Sprzedający przeniesie na Kupującego uprawnienia                                 
z gwarancji i rękojmi udzielonej na usługę montażu Przedmiotu Sprzedaży – o ile takowe zostały udzielone. 

4. Zgłoszenie przez Kupującego jakichkolwiek ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji co do stanu Przedmiotu Sprzedaży oraz ich 
rozpatrywanie nie upoważnia Kupującego do powstrzymania się z dokonaniem płatności na rzecz Sprzedającego.  

 
§ 12. Odstąpienie od Umowy / Wstrzymanie wydania Przedmiotu Sprzedaży 
1. Sprzedający może odstąpić od Umowy w każdym z następujących przypadków: 

a. Kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą Zadatku, jakiejkolwiek części Ceny lub innej należności wynikającej z Umowy przez okres 
dłuższy niż 10 dni; 

b. Sprzedający uzyska informację o naruszeniu przez Kupującego, w dowolnym czasie, zakazu zorganizowanej odsprzedaży 
Przedmiotów Sprzedaży, o którym mowa w § 15 ust. 4 Regulaminu; 

c. Przedmiot Sprzedaży objęty Umową, który nie został wydany Kupującemu, przestał być dostępny w sprzedaży hurtowej u dostawcy 
Sprzedającego lub podmiot ten zażądał wycofania sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży przez Sprzedającego; 

d. wobec Kupującego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w odniesieniu do takiej kwoty wierzytelności albo takiej części 
majątku Kupującego, która w ocenie Sprzedającego może mieć istotny wpływ na możliwość terminowej realizacji Umowy przez 
Kupującego; 

e. Jeżeli zapłata Ceny ze względu na stan majątkowy Kupującego jest wątpliwa, a Kupujący nie zapłacił zaliczki lub nie udzielił 
zabezpieczenia we wskazany przez Sprzedającego sposób w wyznaczonym przez Sprzedającego terminie, jak również w razie 
odstąpienia przez Sprzedającego od innej łączącej Strony Umowy; 

f. jeżeli Sprzedający przestał być autoryzowanym dealerem Przedmiotu Sprzedaży lub zgodnie z umową zawartą z Lamberet SAS 
przestał być uprawniony do oferowania lub sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży, lub do autoryzowanego montażu Przedmiotu 
Sprzedaży, jak również w razie wygaśnięcia, złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, lub w razie rozwiązania umowy 
dealerskiej zawartej pomiędzy Sprzedającym i Lamberet SAS przez którąkolwiek ze stron i na jakiejkolwiek podstawie prawnej; 

g. Kupujący opóźnia się z podstawieniem pojazdu, na którym ma nastąpić montaż Przedmiotu Sprzedaży o dłużej niż [14] dni; 
h. w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 

2. Sprzedający może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. 
3. Kupujący może odstąpić od Umowy, jeżeli Sprzedający pozostaje w zwłoce z wydaniem Przedmiotu Sprzedaży przez okres dłuższy niż 

30 dni i nie wydaje Przedmiotu Sprzedaży Kupującemu w dodatkowym 30 dniowym terminie, wyznaczonym Sprzedającemu na piśmie; 
4. Każda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od Umowy w każdym z następujących przypadków: 

a. druga Strona złożyła wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego albo wniosek o ogłoszenie upadłości, lub wniosek 
taki został złożony przez wierzyciela takiej Strony (niebędącego drugą Stroną), a w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, Strona 
której wniosek dotyczy nie przedstawiła dowodów potwierdzających bezzasadność takiego wniosku; 

b. podjęto uchwałę o likwidacji drugiej Strony; 
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5. Niezależnie od powyższych postanowień, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy na zasadach określonych                                      
w znajdujących zastosowanie przepisach Kodeksu cywilnego. Kupujący jest zaś uprawniony do odstąpienia od Umowy wyłącznie                              
w wypadkach określonych w § 12 Regulaminu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.  

6. Jeżeli przedmiotem Umowy jest więcej niż jeden Przedmiot Sprzedaży, Sprzedający uprawniony jest, wedle własnego wyboru, do 
odstąpienia od Umowy w całości, albo do odstąpienia od niej w części – tj. w stosunku do tych Przedmiotów Sprzedaży, których dotyczy 
podstawa odstąpienia.  

7. Jeżeli przedmiotem Umowy objęty jest więcej niż jeden Przedmiot Sprzedaży, Kupujący uprawniony jest do odstąpienia od Umowy 
wyłącznie w odniesieniu do tych Przedmiotów Sprzedaży, których dotyczy przyczyna odstąpienia. 

8. Każda ze Stron może skorzystać z przewidzianego w niniejszym § 12 uprawnienia do odstąpienia od Umowy składając drugiej Stronie 
oświadczenie na piśmie, nie później niż w terminie sześciu miesięcy od upływu terminu zapłaty Ceny, określonego w pkt 3 Umowy. 

9. Niezależnie od powyższych postanowień, w przypadku wystąpienia utrudnień (w tym polegających na braku części lub zasobów 
ludzkich) lub opóźnień w produkcji Przedmiotu Sprzedaży przez dostawcę Sprzedającego,  zmiany ceny Przedmiotu Sprzedaży po której 
ma być sprzedany do Sprzedającego, podwyższenia innych kosztów związanych z nabyciem Przedmiotu Sprzedaży przez Sprzedającego, 
jak również w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych w dniu zawarcia Umowy okoliczności istotnie utrudniających terminowe                             
i należyte wykonanie Umowy przez Sprzedającego, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu 
od Umowy Sprzedający może złożyć (według swego swobodnego wyboru)w odniesieniu do tych Przedmiotów Sprzedaży, których 
dotyczy podstawa odstąpienia, jak również w odniesieniu do wszystkich Przedmiotów Sprzedaży objętych przedmiotem danej Umowy, 
niedostarczonych do Kupującego do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedający może 
złożyć w terminie dziewięciu miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy, na podstawie której Przedmiot Sprzedaży został już wydany Kupującemu, Kupujący będzie 
zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Przedmiotu Sprzedaży, w każdym przypadku nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku zwłoki w wykonaniu tego obowiązku Kupujący zapłaci na rzecz Sprzedającego 
karę umowną w wysokości 3% wysokości Ceny brutto za każdy dzień zwłoki. Jeśli zwłoka dotyczy więcej niż jednego Przedmiotu 
Sprzedaży wówczas kara umowna będzie naliczana odrębnie dla każdego z nich. 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Sprzedającego, Kupujący nie jest uprawniony do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania 
od Sprzedającego. 

12. W przypadkach, w których Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, może on również powstrzymać 
się z wydaniem wszystkich lub części Przedmiotów Sprzedaży stanowiących przedmiot Umowy do czasu otrzymania od Kupującego 
całości Ceny i innych świadczeń, należnych Sprzedającemu za wszystkie Przedmioty Sprzedaży na podstawie Umowy lub do czasu 
otrzymania odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty takich należności. 

 
§ 13. Przeniesienie praw i obowiązków 
1. Kupujący nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią 

bez uprzedniej zgody Sprzedającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Sprzedający jest uprawniony do przeniesienia całości praw i obowiązków wynikających z Umowy (lub całości praw i obowiązków 

dotyczących wybranego przez Sprzedającego Przedmiotu Sprzedaż lub Przedmiotów Sprzedaży objętych Umową) na inną spółkę 
kontrolowaną przez Wiesława Wanickiego w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych lub na nabywcę przedsiębiorstwa 
Sprzedającego lub jego zorganizowanej części, z którym związane jest wykonanie Umowy. 

 
§ 14. Ochrona danych osobowych / prawa własności intelektualnej 
1. Administratorem danych osobowych, podanych przez Kupującego przy zawarciu i wykonaniu Umowy jest Sprzedający, tj. Firma Wanicki 

sp. z o.o. z siedzibą w Mogilanach, przy ul. Myślenickiej 19, 32-031 Mogilany, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000214618.  

2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedającego, w tym o uprawnieniach Kupującego, dostępne są pod 
adresem http://rodo.wanicki.pl/FirmaWanicki.htm. 

3. W związku z zawarciem Umowy, Sprzedający nie udziela Kupującemu żadnych licencji na korzystanie z utworów podlegających ochronie 
prawnoautorskiej. W przypadku, jeżeli w związku z wykonaniem Umowy Kupującemu udostępnia się w jakikolwiek sposób nośniki 
takich utworów, bądź dostęp do nich, korzystanie z nich jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu od uprawnionego podmiotu trzeciego 
odpowiedniej licencji, na zasadach określonych przez ten podmiot w umowie licencyjnej, zawartej bezpośrednio pomiędzy takim 
podmiotem trzecim a Kupującym.  

 
§ 15. Postanowienia końcowe 
1. W przypadku gdy przedmiotem Umowy będzie więcej niż jeden Przedmiot Sprzedaży, świadczenia obu Stron mają charakter podzielny.  
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, w tym w szczególności postanowień pkt 1 – 11 Umowy oraz niniejszego Regulaminu,  

z wyjątkiem zmiany wynikającej z § 5 ust. 5 Regulaminu, jak również odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie za zgodą wszystkich 
Stron, wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej lub formy dokumentowej w postaci wymiany korespondencji e-mail 
zawierającej skany oświadczeń odpowiednio o zmianie, uzupełnieniu, odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy, podpisanych przez osoby 
uprawnione do reprezentacji Stron. 

http://www.wanicki.eu/
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3. Umowa wraz z Regulaminem oraz wszystkimi załącznikami stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w odniesieniu do spraw 
w niej zawartych i zastępuje wszelkie uprzednie oświadczenia i uzgodnienia ustne i pisemne Stron w tym zakresie. 

4. Kupujący zobowiązuje się powstrzymać od zorganizowanej odsprzedaży Przedmiotów Sprzedaży i informować Sprzedającego o każdym 
zbyciu Przedmiotów Sprzedaży dokonanym w okresie 6 miesięcy od daty wydania Przedmiotu Sprzedaży Kupującemu. W przypadku 
naruszenia tego obowiązku, Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Sprzedającego kary umownej w wysokości 20% 
wysokości Ceny brutto. Jeśli naruszenie obowiązku dotyczy więcej niż jednego Przedmiotu Sprzedaży wówczas kara umowna będzie 
naliczana odrębnie dla każdego z nich. 

5. Jeżeli po zawarciu Umowy, z inicjatywy Kupującego Sprzedający zawrze odrębną Umowę sprzedaży tego samego Przedmiotu Sprzedaży 
z podmiotem, który na podstawie umowy leasingu – jako finansujący - jest zobowiązany wydać Kupującemu Przedmiot Sprzedaży do 
korzystania i pobierania pożytków, wówczas Umowa zawarta uprzednio pomiędzy Kupującym i Sprzedającym wygasa. Wszelkie kwoty 
uiszczone przez Kupującego na poczet wykonania tej Umowy zostaną zaliczone na poczet Ceny wynikającej z Umowy zawartej pomiędzy 
Sprzedającym i finansującym, chyba że Sprzedający jest uprawniony do potrącenia lub zatrzymania całości lub części tej kwoty na 
podstawie odrębnych postanowień niniejszego Regulaminu. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w razie 
rozwiązania (na jakiejkolwiek podstawie) Umowy zawartej z finansującym. 

6. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w poufności warunków handlowych, określonych w pkt 1 –11 Umowy, przez okres 3 lat od 
daty zawarcia Umowy. Informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedającego,                                    
a naruszenie obowiązku zachowania poufności stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. z 30 października 2020 roku, Dz.U.  poz. 1913).  

7. Kupujący oświadcza i gwarantuje, że nie jest objęty, jak również nie prowadzi działalności, oraz nie posiada obywatelstwa kraju lub 
terytorium objętego sankcjami, w tym w szczególności embargiem handlowym, nałożonym lub egzekwowanym, przez Rzeczpospolitą 
Polską, Unię Europejską, Stany Zjednoczone Ameryki lub Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

8. Kupujący, którego działalność obejmuje handel hurtowy lub detaliczny pojazdów mechanicznych, maszyn lub urządzeń, jest 
zobowiązany nie sprzedawać, nie zapewniać, nie przekazywać ani w żaden inny sposób nie udostępniać Przedmiotu Sprzedaży, 
bezpośrednio lub pośrednio, w tym przez pośrednika, podmiotowi lub do kraju lub terytorium, objętego embargiem handlowym, 
nałożonym lub egzekwowanym, przez Rzeczpospolitą Polską, Unię Europejską, Stany Zjednoczone Ameryki lub Radę Bezpieczeństwa 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, oraz do niesprzedawania, niezapewniania, nieprzekazywania, oraz nieudostępniania Przedmiotu 
Sprzedaży w żaden inny sposób w przypadku, w którym takie działanie naruszałaby obowiązujące przepisy prawa krajowego lub  
międzynarodowego, zwyczaj międzynarodowy, lub ogólnie przyjęte normy. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej 
ze skutkami embarga handlowego, a Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia względem Sprzedającego związane z embargiem 
handlowym, w tym w szczególności Kupujący nie jest uprawniony do dochodzenia od Sprzedającego odszkodowania.  

9. W przypadku, w którym oświadczenie Kupującego, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu okaże się nieprawdziwe, w całości lub 
części, lub Kupujący naruszy zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym ust. 8 niniejszego paragrafu, Kupujący zobowiązuje się 
zwolnić Sprzedającego w całości z wszelkiej odpowiedzialności z tym związanej, w tym do pokrycia wszelkich kosztów lub strat 
poniesionych przez Sprzedającego, w szczególności Kupujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów zwalczania oraz zaspokojenia 
roszczeń osób trzecich, w szczególności producenta Przedmiotu Sprzedaży, oraz wszelkich kar, grzywien lub innych środków tego 
rodzaju nałożonych na Sprzedającego, jak również kosztów odnośnych postepowań sądowych, administracyjnych lub 
sądowoadministracyjnych, oraz kosztów pomocy prawnej. 

10. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie, w całości lub w części, uznane w jakimkolwiek zakresie 
za nieważne lub niewykonalne, pozostanie to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. W odniesieniu do 
postanowień uznanych za nieważne lub niewykonalne Strony będą negocjować w dobrej wierze zastępcze postanowienia ważne                                 
i nadające się do wykonania, odzwierciedlające pierwotną wolę Stron i cel Umowy. 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy i niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. 
12. Wszelkie załączniki do Umowy, w tym w szczególności Regulamin, stanowią jej integralną część i będą interpretowane zgodnie z jej 

postanowieniami. 
13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się prawo polskie.  
14. Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunku do wszystkich Umów zawartych od dnia 31 maja 2022 roku (włącznie). 
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