
REGULAMIN  SKLEPU  INTERNETOWEGO  
www.techman.com.pl 

§ 1. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy  regulamin  określa  zasady  korzystania  ze  Sklepu  Internetowego

www.techman.com.pl składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym
www.techman.com.pl,  dostarczania  zamówionych  produktów  NABYWCY,  KONSUMENTOWI,
uiszczania  przez  NABYWCĘ,  KONSUMENTA  ceny  sprzedaży  produktów,  uprawnienia
NABYWCĘ, KONSUMENTA  do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady
składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Sklep Internetowy www.techman.com.pl jest własnością firmy Techman Sp. z o.o. i prowadzi
sprzedaż wysyłkową narzędzi i urządzeń  -  (SPRZEDAWCA ) dla odbiorców prowadzących
działalność gospodarczą – (NABYWCA) i osób fizycznych – (KONSUMENT)

3. Strona która dokonuje  zakupów w Sklepie Internetowym musi być  osobą pełnoletnią 
§ 2. Przedmioty transakcji

1. Przedmiotami  transakcji  są  produkty  wymienione  w  ofercie,  przedstawione  na  stronie
www.techman.com.pl. w chwili składania zamówienia.

2. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie są cenami netto wyrażonymi w złotych
polskich   (PLN)  i  nie  zawierają  kosztów  dostawy  i  podatku  VAT.  Koszty  dostawy  zależą
od  sposobu  dostarczenia  produktu  do  NABYWCY,  KONSUMENTA  jak  również  od  wartości
i wielkości zamówienia  i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu.

3.  Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego www.techman.com.pl
są fabrycznie nowe.

§ 3. Składanie zamówień
1. Złożenie  zamówienia  przez  NABYWCĘ,  KONSUMENTA  oznacza  złożenie  firmie

Techman Sp. z o.o.  oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu
2. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym www.techman.com.pl odbywa się poprzez: 

- wypełnienie formularza zamówienia 
- wypełnienie formularza z danymi osobowymi 
- wysłanie zamówienia i formularza z danymi odbywa się automatycznie.

3. Zamówienie  nie  zostanie  przyjęte  do realizacji,  w przypadku  zamieszczenia  na formularzu
zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych. 

4. Złożenie zamówienia  przez NABYWCĘ,  KONSUMENTA jest równoznaczne z upoważnieniem
SPRZEDAWCY do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu NABYWCY.

§ 4. Potwierdzanie zamówień
1. NABYWCA,  KONSUMENT  zobowiązany  jest  do  telefonicznego  potwierdzenia  zamówienia

w ciągu 3 dni roboczych od momentu jego złożenia - tel. +48 22 879 98 97
2. Zamówienie  może  zostać  anulowane  w  przypadku  braku  możliwości  potwierdzenia

telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane poczta e-mail w ciągu 5 dni
roboczych od dnia złożenia zamówienia.

3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru
pomiędzy NABYWCĄ, KONSUMENTEM a firmą Techman Sp. z o.o. 

§ 5. Formy płatności
1. Zapłata za zamówiony towar dokonuje się w formie „ za pobraniem”  - zaplata gotówkowa

u  Kuriera przy odbiorze przesyłki; 
2. Towar  wraz  z  faktura  zostaje  wysłany  do  NABYWYCY  niezwłocznie  po  potwierdzeniu

zamówienia.
§ 6. Termin realizacji

1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w magazynie firmy
Techman Sp. z o.o.  

2. Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki -
przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

3. Zamówienie  złożone  z  kilku  towarów  o  różnym  czasie  realizacji  jest  wysyłane
po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych, chyba ze któryś
z zamówionych towarów nie jest dostępny w magazynach centralnym.
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4. Firma Techman Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku
chwilowego braku  towaru  na  magazynach.   W takim  przypadku  NABYWCA,  KONSUMENT
zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany

5. O  dokładnej  dacie  dostarczenia  przesyłki  NABYWCA,  KONSUMENT   jest  indywidualnie
powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie wysyłki towaru z magazynu.

§ 7. Dostawa towaru
1. Dostawy produktów zamawianych na stronie www.techman.com.pl są realizowane na terenie

RP.
2. Koszty transportu pokrywa NABYWCA, KONSUMENT
3. Wartości opłat za przesyłki krajowe – OPŁATY KURIERSKIE 

- W zależności od wielkości i wagi paczki 
 do 30 kg -  wymiary przesyłki:  do 140 x 60 x 60 cm to koszt 15,00 PLN netto
 30 – 40 kg : 18,00 PLN netto 
 za każde kolejne 10 kg : + 6,00 PLN netto
 100 kg – 400 kg – 100,00 PLN netto
 w przypadku palety niestandardowej 140,00 PLN netto 
4. Odbiór  przesyłki  od  firmy  kurierskiej  musi  być  potwierdzony  pisemnym  pokwitowaniem.

Z chwila  pokwitowania  na NABYWCĘ,  KONSUMENTA  przechodzi  prawo własności  towaru
oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty
lub uszkodzenia.

5. Odbierając towar NABYWCA, KONSUMENT  jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka
nie posiada uszkodzeń powstałych podczas  transportu  oraz czy  jej  zawartość  jest  zgodna
z zamówieniem.

6. NABYWCA, KONSUMENT  ma prawo odebrać zamówiony towar w lokalu sklepu internetowego
SPRZEDAWCY  znajdującym  się  w  Warszawie  przy  ul.  Morgowej  4.  –  po  uprzednim
uzgodnieniu z firmą Techman Sp. z o.o.  W takim przypadku miejscem zawarcia umowy jest
lokal  sklepu  internetowego,  a  do  zawarcia  umowy  sprzedaży  towaru  dochodzi  z  chwilą
odebrania  przez  NABYWCĘ,  KONSUMENTA  zamówionego  towaru  z  lokalu  sklepu
internetowego. Zawarta w ten sposób umowa nie jest umową na odległość.

§ 8. Reklamacje i zwroty, odstąpienie od umowy 
1. Ewentualne  uszkodzenia  powstałe  podczas  dostawy  należy  niezwłocznie  zgłosić  osobie

dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się z firmą Techman Sp. z o.o. 
Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy
kurierskiej "protokółu reklamacji".

2. TERMIN NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA: 
KONSUMENT, który zawarł  umowę na odległość,  może w terminie 14 dni kalendarzowych
odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
transportu.  Do zachowania terminu wystarczy  wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
KONSUMENT ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia,  w którym odstąpił  od umowy,  zwrócić  Produkt  Sprzedawcy.  KONSUMENT ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego wynikiem korzystania z niego
w  sposób  wykraczający  poza  konieczny  sposób  do  stwierdzenia  charakteru,
cech czy jego funkcjonowania - odstąpienie od umowy w tym przypadku jest nieskuteczne. 

3. Osobom  fizycznym,  które  zawierają  umowę  na  odległość  w  związku  z  prowadzoną
działalnością gospodarczą oraz Klientom innym niż osoby fizyczne nie przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy

§ 9. Ochrona prywatności i inne prawa
1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgoda na przechowywanie i przetwarzanie przez

firmę  Techman  Sp.  z  o.o.   danych  osobowych  zawartych  w  zamówieniu  zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

2. Zawartość  Sklepu  Internetowego  Techman  Sp.  z  o.o.   nie  stanowi  oferty  handlowej
w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

3. Prawa autorskie do serwisu oraz zawartych w nim treści należą do firmy Techman Sp. z o.o.
mieszczącej  się  Warszawie  przy  ul.  Morgowej  4. KRS  0000172685  NIP:  113-02-04-115
REGON:011-83-00-26

§ 10. Postanowienia końcowe



1. Sklep Internetowy www.techman.com.pl  w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie
nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zakłócenia,  w  tym  przerwy,  w  funkcjonowaniu  Sklepu
Internetowego www.techman.com.pl  spowodowane siłą wyższą,  niedozwolonym działaniem
osób trzecich lub niekompatybilność Sklep Internetowy www.techman.com.pl z infrastrukturą
techniczną NABYWCY, KONSUMENTA 

2. Różnice  wynikające  z  indywidualnych  ustawień  sprzętu  komputerowego  NABYWCY,
KONSUMENTA  lub zmiany linii producenta (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawa
reklamacji zakupionego towaru.

3. W sprawach  nieuregulowanych  powyższym dokumentem stosuje  się  odpowiednie  przepisy
Kodeksu Cywilnego


