
REGULAMIN wa żny do dnia 24.12.2014 roku  

Sklep internetowy www.motohurtownia.com  dalej określany w regulaminie jako Sklep prowadzi działalność handlową 
w zakresie sprzedaży detalicznej oraz hurtowej artykułów motoryzacyjnych na terenie Rzeczpospolitej Polski. 
Sprzedaż internetowa pod adresem www.motohurtownia.com  prowadzona jest przez spółkę 

CONTAR TARASKA  Spółka Jawna , NIP: 7810045765, Regon: 632129888   

Rachunek bankowy:  Raiffaisen Bank S.A. 16175000120 000000004640101 

 
§ 1.  

STRONY TRANSAKCJI   

1. Nabywcą dokonującym zakupów w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna. 
2. Sprzedawcą dokonującym sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu jest firma: CONTAR TARASKA 

Sp.J. z siedzibą przy ul. Tatrzańskiej 4, 60-413 Poznań, NIP 781-00-45-765, VAT EU 7810045765, REGON 
632129888 wpisana Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000102137 zwanym dalej Właścicielem.   

 
 

§ 2. 

PRZEDMIOTY TRANSAKCJI   

1. Przedmiotami transakcji w sieci internetowej są wszystkie produkty oferowane, przedstawione na stronach 
Sklepu w chwili składania zamówienia. 

2. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta (jeżeli dotyczy).  
3. Oferowane przez Sklep produkty pochodzą wyłącznie od renomowanych producentów a podane opisy, 

specyfikacje, normy i aprobaty z materiałów przez nich publikowanych. 
4. Niektóre z produktów oferowanych przez Sklep mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną 

Państwo poinformowani przez pracownika Sklepu   
5. Sprzedaż produktów w sklepie internetowym prowadzona jest w oparciu o zasoby magazynowe Właściciela 

prowadzącego regionalną sprzedaż detaliczną oraz hurtową.  
6. Produkty prezentowane na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego. 

Są jedynie informacją handlową o wyrobach w rozumieniu Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. (Dz.U. nr229 poz. 
2274) i mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu rzeczywistego. 

 
§ 3. 

CENY  

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.  
2. Ceny podane na stronach internetowych sklepu nie zawierają kosztów przesyłki. 
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania 

nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu 
bądź wprowadzania w nich zmian. 

 
§ 4. 

ZAMÓWIENIE 



1. Kupujący może złożyć zamówienie poprzez: klikniecie ikony „do koszyka” zamieszczonej przy produkcie oraz 
wypełnienie formularza zamówienia lub po zalogowaniu się na stronie Sklepu. Zamówienia przyjmowane są 
także e-mailowo pod adresem biuro@contar.pl jak również telefonicznie (508106838). 

2. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość do odrzucenia zamówień, jeśli formularz zamówienia zostanie 
wypełniony nieprawidłowo a list elektroniczny będzie niezrozumiały. Ponadto, Sklep może odmówić realizacji 
zamówień ze stron zawierających błędy lub wyświetlających błędne informacje dotyczące zarówno cen jak i 
produktów. 

3. Zamówienie należy potwierdzić zgodnie z instrukcja zawartą w mailu otrzymanym po złożeniu zamówienia. 
Realizowane będą tylko i wyłącznie zamówienia potwierdzone.  

4. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.  
5. Zamówienia złożone w dzień powszedni po godzinie 15, w soboty, niedziele i święta realizowane będą 

następnego dnia roboczego. 
6. Złożone zamówienia realizowane są po zaksięgowaniu przelewu lub informacji o przesyłce pobraniowej. W 

przypadku zapłaty w formie przedpłaty elektronicznej czas realizacji zamówienia oraz dostawy liczony jest od 
chwili potwierdzenia wpłynięcia środków na konto bankowe sprzedawcy. Towar wysyłamy w terminie 1 – 2 dni 
roboczych.  W szczególnych przypadkach termin dostawy z przyczyn niezależnych od firmy może się 
wydłużyć. 

7. W przypadku braku dostępności zamówionego towaru Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i 
będzie miał możliwość podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji. 

8. Klient może wprowadzić zmiany lub wycofać zamówienie telefonicznie pod numerem 508106838 lub mailowo 
pod adresem biuro@contar.pl, jedynie gdy towar nie został jeszcze wysłany.  

9. Dokonując zakupu za pośrednictwem Sklepu, każdorazowo otrzymujecie Państwo dowód zakupu (faktura VAT 
lub paragon). Złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem firmy Contar Taraska S. J. do 
wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. W celu otrzymania faktury VAT, należy podczas składania 
zamówienia poinformować o tym oraz podać pełne dane firmy w przeciwnym razie wystawiony zostanie 
paragon.  

10. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu, warunków oraz kosztów dostawy. 
Warunki realizacji potwierdzonego zamówienia są wiążące do czasu dostarczenia Klientowi zamówionego 
towaru. 

 
§ 5. 

PŁATNOŚCI 

1. Sklep internetowy akceptuje poniższe formy płatności: 

-  przelew bankowy na konto : 
 
     nr konta    Raiffaisen Bank S.A.    
                      16175000120000000004640101 
     nazwa       Contar Taraska S.J.  
     adres         Ul. Tatrzańska 4, 60-413 Pozna ń  
 
W tytule płatności proszę podać :numer zamówienia, imię, nazwisko.  
Dane te są niezbędne do zrealizowania zamówienia 

- wpłata w Urzędzie Pocztowym na powyższy numer konta bankowego. 

- płatność gotówką przy odbiorze przesyłki od kuriera lub listonosza 

- płatność gotówką (lub kartą płatniczą) w siedzibie firmy przy odbiorze osobistym. 

 

2. Współpracujemy z serwisem platnosci.pl, akceptując również poniższe formy płatności:  
o przelew z mBanku ( mTRANSFER ) 
o przelew z Inteligo ( Płacę z Inteligo ) 



o przelew z MultiBanku ( MultiTransfer ) 
o przelew z Banku Zachodniego WBK ( Przelew24 ) 
o przelew z Nordea Bank Polska ( Płać z Nordea ) 
o przelew z ING Banku Śląskiego 
o przelew z Banku Pekao S.A. ( Pekao 24 ) 
o przelew z Lukas Banku (Lukas e-przelew) 
o przelew z Millennium Bank 
o przelew z Banku Pocztowego 
o przelew z CitiBank 
o przelew z BPH 
o przelew z Deutsche Bank 
o przelew z Eurobank 
o przelew z Polbank 
o przelew z Raiffeisen Bank 
o przelew z Alior Bank 
o przelew z Invest Bank 
o przelew z Meritum Bank 
o przelew z BGŻ 
o przelew z Kredyt Bank 

 
 

§ 6. 

WYSYŁKA TOWARU   

  

1. Koszt przesyłki ponosi Kupujący. Dostawy odbywają się na terytorium całego kraju za pośrednictwem firmy 
kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej. Przesyłki są dokładnie pakowane i zabezpieczane przed zniszczeniem w 
czasie transportu. 

2. Koszty dostawy produktów zakupionych za pośrednictwem Sklepu uzależnione są od wagi paczki. Więcej 
informacji na temat kosztu przesyłki otrzymasz na stronie Koszty Dostawy. 

3. Kupujący oświadcza, iż upoważnia Sprzedającego do wysłania paczki w Jego imieniu za pośrednictwem 
Poczty Polskiej. Koszt przesyłki pocztowej nie będzie uwzględniany na paragonie ani na fakturze. 
Jednocześnie Sprzedający będzie fakturował / paragonował koszty opakowania w wysokości 1,50zł przy 
przedpłacie lub 3zł przy płatności za pobraniem.  

4. Koszt opakowania i przesyłki kurierskiej jest zawsze uwzględniany na paragonie lub fakturze. 
5. Zamówienie przedpłacone przekraczające wartość 600 zł brutto wysyłane jest za darmo. Oferta dotyczy 

pojedyńczej paczki. W przypadku zamówienia składającego się z kilku paczek, tylko wartość pierwszej wynosi 
0,00 zł, koszt pozostałych paczek naliczane są zgodnie z cennikiem.  

6. Odbierając towar Nabywca ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA , czy przesyłka nie posiada uszkodzeń 
powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji w przypadku uszkodzenia w transporcie 
jest spisanie przez pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Reklamacji". 

 
§ 7. 

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA  

1. Informujemy, iż istnieje możliwość wycofania złożonego zamówienia kontaktując się z nami mailowo: 
biuro@contar.pl lub telefonicznie. Nie anulujemy zamówień, które zostały już wysłane do klienta. 

2. Klient dokonujący rezygnacji z zamówienia złożonego w Sklepie, po otrzymaniu informacji o wysłaniu towaru, 
zobowiązany jest do pokrycia podwójnej opłaty za transport, która odpowiada kosztowi dostarczenia towaru do 
klienta a następnie powrotu do Sklepu. 

 
§ 8. 



ZWROTY 

1. Zgodnie z "Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów" z towaru zakupionego za 
pośrednictwem  Sklepu można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania 
przesyłki. 

2. Zgodnie z art 10.3 zwrotowi nie podlega, zamówienie (towar) realizowany na zamówienie, zgodnie z 
życzeniem klienta. 

3. Zwrotom podlegają jedynie te towary, które:  
o nie były używane, nie mają zerwanych plomb, ani uszkodzonego opakowania, 
o nie zostały w żaden sposób zniszczone, 
o są kompletne, 
o posiadają dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) 
o posiadają oryginalne opakowanie. 

W przeciwnym wypadku Sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu.  

1. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (paragon, lub fakturę VAT) oraz numer rachunku 
bankowego  na który ma zostać dokonany zwrot.  

2. Zwracany towar należy odesłać zwykłą przesyłką pocztową na adres: 

Contar Taraska S.J.  
Ul. Tatrzańska 4  
60-413 Poznań 

UWAGA! Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem . 

1. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, pomniejszonej o koszt wysyłki towaru. Pieniądze zostaną 
zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.  

2. Oferta promocyjna darmowej wysyłki (opisana w § 6 wysyłka towaru pkt 5) nie obowiązuję w przypadku zwrotu 
zamawianego towaru. 

 
§ 9. 

REKLAMACJE  

1. W przypadku kiedy otrzymany towar posiada wady technologiczne powstałe z winy producenta lub jest 
niezgodny z zamówieniem, lub został uszkodzony w trakcie transportu, należy w przeciągu 7 dni od daty 
otrzymania przesyłki odesłać go na adres: 

Contar Taraska S.J.  
Ul. Tatrzańska 4  
60-413 Poznań 

UWAGA! Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.  

1. Podstawą rozpatrywania reklamacji związanych ze sposobem transportu / uszkodzeniem przesyłki w 
transporcie jest protokół reklamacyjny spisany w obecności przewoźnika (kuriera lub listonosza). 

2. Koszty wysyłki w ramach reklamacji pokrywa sprzedający. 
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sklep 

przesyłki z reklamowanym towarem.  
4. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie wymieniony na nowy wolny od wad, a jeśli będzie to już 

niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny 
towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.  

5. Reklamacji nie stanowią  różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie 
Sklepu, które to wynikać mogą z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta. 



 
§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być 
zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 

2. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. 
Informacje dotyczące produktów prezentowanych  na stronach Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi ich 
producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów. 

3. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez 
Właściciela danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o 
ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami. W myśl ustawy Nabywca ma prawo do 
żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.  

4. Wszystkie dane osobowe zgromadzone w bazie danych są wykorzystywane jedynie do realizacji zamówień 
dokonywanych w Sklepie. 

5. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

6. Sprawy sporne będą rozwiązywane w drodze wzajemnych negocjacji lub przez Sądy właściwe. 
7. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i 

umieszczenia na stronie internetowej sklepu. 
8. Wszystkie zdj ęcia i opisy s ą własno ścią Właściciela. Wykorzystywanie ich bez zgody Wła ściciela jest 

zabronione i niezgodne z prawem.  

 


