OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ON-LINE Asko-Tech sp. z o.o.
1. Właścicielem sklepu internetowego jest:
ASKO-TECH sp. z o.o. w Szczecinie, Ul. Szczawiowa 57a, Szczecin NIP:851-020-83-18,
REGON: 810037507, KRS: 0000038870.
2. Niniejsze warunki sprzedaży on-line stanowią integralną część OGÓLNYCH WARUNKÓW
SPRZEDAŻY Asko-Tech sp. z o.o. w Szczecinie oraz stanowią wzorce umowy w rozumieniu
art. 384 kc.
3. Katalog produktów i wskazania cen znajdujące się w sklepie internetowym Asko-Tech są
zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ ON-LINE
1. Asko-Tech sp. z o.o. zastrzega sobie prawo udostępnienia sprzedaży on-line tylko wybranym
bądź zaakceptowanym Nabywcom. Sprzedaż on-line udostępniona jest po pisemnym
potwierdzeniu przez Asko-Tech uzyskania dostępu do kanału sprzedaży on-line.
2. Nabywca podaje własny login oraz hasło (nadane przez Asko-Tech), z którego będzie mógł
korzystać przy dokonywaniu zakupów.
3. Złożenie zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia
umieszczonego na stronie internetowej.
4. Zamówienia złożone po godzinie 11:00 oraz w soboty, niedziele i święta są przygotowywane do
realizacji w następnym dniu roboczym.
5. Asko-Tech każdorazowo potwierdzi pocztą elektroniczną lub telefonicznie Nabywcę o przyjęciu
zamówienia do realizacji.
6. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie Nabywca zostanie poinformowany o
zaistniałej sytuacji oraz najbliższym możliwym terminie realizacji.
BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ TRANSAKCJI
1. Wszelkie dane osobowe gromadzone są na zasadzie pełnej dobrowolności i są przeznaczone
tylko i wyłącznie dla firmy Asko-Tech. Informacje te służą jedynie do identyfikacji kupujących i
poprawnego procesu realizacji zamówień.
2. Asko-Tech zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zamknięcia kanału on-line bez podania
przyczyn.
3. Nabywca obowiązany jest do nie udostępniania loginu oraz hasła osobom trzecim, szkody
wynikłe z podania loginu i hasła osobom trzecim ponosi Nabywca w pełnej wysokości. Nabywca
może zwolnić się z tej odpowiedzialności przesyłając, do Asko-Tech pisemnej informacji o
podejrzeniu wykorzystania loginu i hasła Nabywcy przez osobę nieupoważnioną. Informacja
taka winna być przesłana do Asko-Tech bezzwłocznie.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych
osobowych podanych w formularzu zgodnie z ustawà o ochronie danych osobowych Dz. U.
133/97 poz. 883.
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/data, pieczątka firmowa i czytelny podpis
osoby uprawnionej do reprezentacji Zamawiającego/

Szczecin, luty 2006

