
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Asko-Tech sp. z o.o. w Szczecinie 

 

1. Niniejsze warunki sprzedaży stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 kc. 

2. Kupujący, składając zamówienie (w jakiejkolwiek formie) oświadcza, że zapoznał się z 

Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, akceptuje ich treść oraz nie wnosi do nich żadnych 

zastrzeżeń. 

3. Cena ustalona przez Asko-Tech sp. z o.o. jest ceną loco magazyn sprzedawcy. Koszty 

załadunku, transportu, ubezpieczenia i inne ewentualne koszty przesłania towaru 

obciążają Kupującego. 

4. W razie wątpliwości miejscem wydania towaru jest magazyn Asko-Tech sp. z o.o. 

Szczecin. 

5. W przypadku wysyłania towaru przy pomocy przewoźnika ryzyko utraty i uszkodzenia 

rzeczy sprzedanej przechodzi na kupującego w momencie wydania rzeczy 

przewoźnikowi (art. 544 par 1 kc). Asko-Tech Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody 

wyrządzone w trakcie transportu towaru.  

6. Zakupiony towar wydany zostanie jedynie osobie uprawnionej do reprezentacji 

kupującego, osobie posługującej się upoważnieniem odbioru towaru lub też osobie, 

której upoważnienie do odbioru wynika z ustawy. 

7. Sprzedaż towarów odbywa się w jednostkach handlowych właściwych dla określonego 

asortymentu. 

8. Za cięcie, obróbkę, dostosowanie do przewozu, pakowanie i inne dodatkowe usługi 

ASKO-TECH Sp. z o.o. pobiera dodatkowe opłaty w wysokości ustalonej w cenniku 

usług dodatkowych dostępnych w siedzibie Asko-Tech sp. z o.o. w Szczecinie. Zmiana 

cennika nie stanowi zmiany umowy. 

9. ASKO-TECH Sp. z o.o. wydaje na żądanie kupującego atesty hutnicze według standardu 

3.1. Za wydanie atestu pobiera się opłatę w wysokości ustalonej w cenniku usług 

dodatkowych dostępnych w siedzibie Asko-Tech sp. z o.o. w Szczecinie. Zmiana 

cennika nie stanowi zmiany umowy. 

10. W przypadku opóźnienia w zapłacie ponad termin określony każdorazowo na fakturze 

VAT, kupujący zapłaci Asko-Tech sp. z o.o. odsetki ustawowe za opóźnienie w 

transakcjach handlowych. 

11. Kupujący nie może dokonywać zapłaty ceny poprzez potrącenie wzajemnej 

wierzytelności wobec Asko-Tech sp. z o.o. w Szczecinie bez uzyskania pisemnej zgody 

Asko-Tech sp. z o.o. w Szczecinie udzielonej pod rygorem nieważności. 

12. Strony zgodnie ustalają, że przesłane drogą pocztą elektroniczną zamówienia 

traktowane są, jako oferta zawarcia umowy. 

13. Asko-Tech Sp. z o.o. ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia bez podania 

przyczyny. 

14. Asko-Tech sp. z o.o.. w Szczecinie nie odpowiada za opóźnienia w dostawie bądź 

niemożność zrealizowania dostawy wywołaną okolicznościami przez niego nie 

zawinionymi. 



15. W przypadku wady towaru, braków ilościowych dostarczenia towaru 

niezamówionego itp. zamawiający zobowiązany jest do złożenia reklamacji w formie 

pisemnej ze wskazaniem numeru faktury VAT, numeru listu przewozowego, nazwy 

towaru, wskazania ilości towaru objętego reklamacją oraz zwięzłego opisu przyczyny 

reklamacji. Asko-Tech sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nie uznania reklamacji nie 

spełniających powyższych wymogów. Druk reklamacji dostępny jest na stronie 

www.askotech.com.pl. Asko-Tech Sp. z o.o. ma prawo do odmowy przyjęcia reklamacji, 

jeżeli nie zostanie ona złożona na udostępnionym druku. 

16. W przypadku nie uznania reklamacji Asko-Tech sp. z o.o. obciąży Kupującego 

wszelkimi kosztami postępowania reklamacyjnego, w tym kosztami transportu. 

17. Asko-Tech Sp. z o.o. dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na wystawianie e-Faktur 

po uprzednim wniosku Kupującego o treści:  

18. „Zwracamy się z wnioskiem o przesyłanie Faktur VAT w formacie PDF na następującą 

skrzynkę elektroniczną tj. ………………..(adres skrzynki). Jeśli wyrażają Państwo zgodę, 

prosimy o przesłanie odpowiedzi na powyższy adres e-mail ze wskazaniem daty, od 

kiedy będą przesyłać Państwo faktury drogą elektroniczną. Prosimy również o podanie 

adresów e-mail, z których e- faktury będą przez Państwa przesyłane”. 

19. Asko-Tech Sp. z o.o. wyraża zgodę na wniosek, o którym mowa w ust. 17 poprzez 

przesłanie Faktury VAT na adres skrzynki elektronicznej wskazanej przez Kupującego. 

Asko-Tech Sp. z o.o. może bez podania przyczyny nie wyrazić zgody na dostarczanie 

Faktur VAT drogą elektroniczną jak również odwołać wcześniej udzieloną zgodę w 

dowolnym terminie.  

20. Wszelkie spory mogące wynikać z zawarcia umowy sprzedaży rozstrzygać będzie Sąd 

właściwy dla siedziby Asko-Tech Sp. z o.o. 

 

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 online tylko 

wybranym bądź zaakceptowanym Kupującym..  

http://www.askotech.com.pl/


2. Kupujący otrzymuje informację o loginie oraz hasło dostępu do B2B, przy pomocy, 

których będzie mógł korzystać przy dokonywaniu zakupów. 

3. Złożenie zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza 

zamówienia umieszczonego na stronie internetowej. 

4. Sposób funkcjonowania, zakres dostępnych funkcjonalności platformy B2B będzie 

każdorazowo uzgadniany z Kupującym. Asko-Tech Sp. z o.o. ma prawo do dowolnego 

określenia zakresu danych jakie zostaną udostępnione Kupującemu. Asko-Tech Sp. z o.o. 

jest również uprawniona do odmowy udostępnienia danych do sprzedaży online 

Kupującemu w każdym czasie bez podania przyczyny.  

5. Na platformie B2B będą dostępne tylko towary będące obecnie na stanie magazynowym. 

 

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 online bez 

podania przyczyn. 

3. Hasło dostępu do B2B jest indywidualne, niepowtarzalne dla każdego pracownika 

Kupującego. 

4. Kupujący zobowiązany jest do nie udostępniania loginu oraz hasła osobom trzecim. 

Szkody wynikłe z podania loginu i hasła osobom trzecim ponosi Kupujący w pełnej 

wysokości.  

 

DANE OSOBOWE 

 

1. Administratorem danych osobowych jest ASKO-TECH Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, 

ul. Szczawiowa 57A, 70-010 Szczecin, adres e-mail: szczecin@askotech.com.pl. 

2. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 

w celu wykonania umowy, jej rozliczenia oraz ewentualnej windykacji, dochodzenia 

roszczeń jak również w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

a w szczególności dla celów prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, 

obowiązków bhp, obsługi IT itp. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 

6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych), a także do ewentualnej 

windykacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi uzasadniony interes administratora 

danych (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). 

3. Dodatkowo dane będą przetwarzane w celach marketingowych, tj. przesyłania przez 

ASKO-TECH Sp. z o. o. z. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu wysyłania tych 

informacji będzie prawnie uzasadniony interes ASKO-TECH Sp. z o. o. z tj. marketing 

bezpośredni. Podanie danych jest warunkiem realizacji umowy, a ich niepodanie 

uniemożliwi jej zawarcie.  

mailto:szczecin@askotech.com.pl


4. Odbiorcami danych osobowych są uprawnieni pracownicy Administratora, a w 

przypadkach powierzania obsługi innym podmiotom, ich uprawnieni pracownicy, jak 

również organy administracji, służby lub instytucje, które zwrócą się o dostęp do danych 

w ramach uprawnień, wynikających z przepisów prawa lub którym Administrator 

przekaże dane osobowe na podstawie uprawnienia określonego w przepisach prawa. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być również sądy powszechne w związku z 

wystąpieniem przez Administratora przeciwko danej osobie na drogę sądową.  

5.  Dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do 

czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na 

przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną dane będą przetwarzane do 

czasu wycofania zgody. ASKO-TECH Sp. z o. o. z może angażować do przetwarzania 

danych osobowych w jego imieniu zewnętrznych dostawców usług (np. podmioty 

świadczące usługi księgowe, dystrybucyjne, wsparcie IT).  

6.  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej 

osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych 

osobowych, w tym w celach marketingowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

 

 

 

Szczecin, kwiecień 2020 


