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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze warunki handlowe E-shop (dalej „Regulamin“) regulują stosunki prawne powstałe w wyniku zawarcia umowy kupna 
między TON S.A. z siedzibą pod adresem Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystrice pod Hostynem; Regon: 49970585; zapisanym 
w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Brnie w dziale B nr. 1239 („Sprzedający“) a Kupującym 
(dotyczy zarówno konsumentów jak i innych nabywców).

Wszystkie stosunki umowne zawierane są zgodnie z kodeksem prawnym obowiązującym w Republice Czeskiej. Jeśli Kupującym 
jest konsument, tzn. każda osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością 
gospodarczą lub zawodową, który zawiera umowę z przedsiębiorcą lub z nim w inny sposób współpracuje, wówczas stosunki 
nieobjęte niniejszym Regulaminem normuje Kodeks Cywilny (nr 89/2012 Sb.) oraz ustawa o ochronie praw konsumenta  
(nr 634/1992 Sb.). Jeśli Kupujący nie jest konsumentem, wówczas wszystkie stosunki prawne nieobjęte Regulaminem normuje 
Kodeks Cywilny (nr 89/2012 Sb.).

II. ZAWARCIE UMOWY KUPNA

1. Jeśli Kupującym jest konsument, wnioskiem zawarcia umowy kupna (ofertą) jest umieszczenie oferowanego towaru na 
stronach E-shop przez Sprzedającego. Umowa kupna wznika poprzez odesłanie zamówienia przez Kupującego – konsu-
menta oraz przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie 
zamówienia poprzez wysłanie zawiadomienia na podany adres e-mail. Zawiadomienie to pełni funkcję wyłącznie infor-
macyjną i nie ma wpływu na czas powstania umowy. Przyjęte zamówienie może być zmienione jedynie na podstawie 
wyraźnego porozumienia obu stron umowy.

2. Przed ostatecznym wysłaniem zamówienia do Sprzedającego zaleca sie Kupującemu szczegółową kontrolę całego 
zamówienia. Kupujący odsyła zamówienie wciskając „Potwierdź zamówienie“.

3. Jeśli Kupujący nie jest konsumentem, wówczas wnioskiem o zawarcie umowy kupna jest zamówienie odesłane przez 
Kupującego, a rzeczywista umowa kupna zostaje zawarta z chwilą odesłania wiążącego potwierdzenia zamówienia 
przez Sprzedającego na rzecz Kupującego.

4. Wypełniając powyżej przedstawiony proces prowadzący do zawarcia umowy kupna Kupujący potwierdza, że jest świadomy 
warunków Regulaminu i zgadza się z nimi. Strona E-shop umożliwia dokładne zapoznanie się z Regulaminem przed 
wysłaniem zamówienia, a wykorzystanie tej opcji jest polecane wszystkim Kupującym.

5. Rysunki, waga i rozmiary produktów (towaru) uwzględnionych w katalogu służą jedynie celom informacyjnym, chyba 
że wyraźnie zostały określone jako wiążące.

6. Uwzględnione ceny nie zawierają VAT, chyba że wyraźnie określono, że cena obejmuje VAT.

III. TERMINY DOSTAWY, SPOSÓB DOSTAWY, NIEODEBRANY TOWAR

1. Termin dostawy określa Sprzedający w potwierdzeniu zamówienia. Dostawę uważa się za zrealizowaną z dniem wysłania 
przesyłki, odebrania towaru z magazynu Sprzedającego lub z dniem przygotowania towaru do przejęcia przez Kupują-
cego. Z tym dniem przysługuje również Sprzedającemu prawo do wystawienia faktury. Sprzedający ma prawo dokonać 
częściowych dostaw towaru. Terminy dostaw ulegają przedłużeniu bez odpowiedzialnośći Sprzedającego w przypadku 
nieoczekiwanej ingerencji siły wyższej, strajków lub innych przeszkód, na które Sprzedający nie miał wpływu. Odnosi 
się to również do przypadków, gdy do takich okoliczności dojdzie u dostawców Sprzedającego. W tym przypadku 
występowanie z roszczeniami finansowymi z powodu opóźnienia wobec Sprzedającego jest wykluczone. Za szkody 
powstałe na skutek opóźnienia w dostawie towaru z winy Sprzedającego można domagać się rekompensaty o wyskości 
nie przekraczającej wartości opóźnionego towaru.

2. Sposób dostawy towaru jest określony w zamówieniu. Jeśli pisemnie nie uzgodniono inaczej, za koszty transportu 
odpowiada Kupujący, a ich wyskość określona jest w zamówieniu. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego 
z chwilą odesłania towaru (przekazaniem towaru do transportu).

3. Strony umowy uzgodniły, że jeśli Kupujący nie odbierze zakupionego towaru do 21-go dnia od dnia ustalonego  
w umowie kupna, bądź jeśli został wezwany do odbioru przez Sprzedającego pisemnie, telefonicznie lub faxem (dalej 
„nieodebrany towar“), to Sprzedający może od umowy kupna odstąpić i towar ten sprzedać innej osobie. Kupującemu 
z kolei nie przysługuje żadne prawo do pokrycia potencjalnej szkody np. utraconego zysku, itp. Pisemne odstąpienie od 
umowy musi zostać doręczone drugiej stronie umowy. Za nieodebrany towar, po odstąpieniu przez Sprzedającego od 
umowy, Sprzedający ma prawo naliczyć Kupującemu zryczałtowane odszkodowanie za powstałe szkody w wysokości 
50% przyjętej zaliczki.
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4. W przypadku, gdy następnie doszło do odebrania nieodebranego towaru, a Sprzedający dotychczas nie skorzystał  
z prawa do odstąpienia wg poprzedniego punktu, to Sprzedający ma prawo zażądać od Kupującego kary umownej  
w wysokości 1% wartości tego towaru, za każdy dzień zwłoki przekraczający 21 dni.

5. Kary umowne podlegają płatności z dniem doręczenia faktury i mogą zostać zaliczone na poczet przyjętej zaliczki i/lub 
innej wpłaty otrzymanej od Kupującego.

IV. ZAPŁATA – PŁATNOŚĆ ZA TOWAR

1. Przy zakupie towarów przez E-shop wymagana jest zaliczka o wysokości 100% wartości zamówienia. W przypadku 
nieuregulowania wymaganej zaliczki do 14 dni od daty zamówienia, odpowiednie zamówienie będzie automatycznie 
anulowane. Uzgodniony termin dostawy liczony jest od momentu wpłynięcia całej ceny zakupu na konto Sprzedającego 
podane na zamówieniu. W przypadku opóźnienia w spłacie faktuy ze strony Kupującego, Sprzedający ma prawo naliczać 
odsetki za spóźnienie w wysokości 0,1% z zaległej kwoty za każdy dzień zwłoki. Nie dotyczy to ewentualnych roszczeń  
o odszkodowanie.

V. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Zgodnie z § 1829 Kodeksu Cywilnego, Kupujący na prawo odstąpić od zawartej umowy do 14 dni od daty dostarczenia 
towaru. Prawo to odnosi się wyłącznie do Kupującego, który jest konsumentem.

2. Zgodnie z § 1820 pkt. f) Kodeksu Cywilnego, Sprzedający informuje konsumentów o możliwości odstąpienia od 
zawartej umowy zgodnie z rozporządzeniem rządu nr 363/2013 Sb. dotyczącym zawarcia umowy na odległość:

2.1 Prawo zezwala na odstąpienie od umowy do 14 dni po jej zawarciu bez podania powodu.
2.2 Prawo zezwala na odstąpienie od zawartej umowy bez podania powodu w terminie do 14 dni od dnia następującego 

po odebraniu towaru tj. od dnia, w którym Kupujący lub osoba przez niego upoważniona (inna niż dostawca) przejmie 
towar.

2.3 W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należy o tym odstąpieniu pisemnie (za pośrednictwem poczty, 
faxem, e-mailem) poinformować TON S.A. z siedzibą pod adresem Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystrice pod Hostynem; 
fax: +420 573 378 261; e-mail: info@ton.cz. Jako wzór można wykorzystać zamieszczony poniżej formularz, chociaż 
nie jest to obowiązkowe.

2.4 Aby dotrzymać termin odstąpienia od umowy wystaczy wysłać formularz odstąpienia od umowy przed upływem  
odpowiedniego terminu.

2.5 Następstwa odstąpienia od umowy
 Płatność za towar zostanie zwrócona po otrzymaniu zwracanego towaru lub gdy Kupujący udowodni, że towar odesłał 

do Sprzedającego; obowiązuje okoliczność, która nastanie wcześniej:
a) Przyjęcie towaru
 Towar bezzwłocznie, najpóźniej do 14 dni od daty odstąpienia od umowy musi zostać odesłany lub zwrócony Sprzeda-

jącemu. Termin uważa się za dotrzymany jeśli towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni.
b) Koszty związane ze zwrotem towaru
 Odpowiedzialność za wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący.
c) Odpowiedzialność za obniżenie wartości zwróconego towaru
 Odpowiedzialność za obiżenie wartości zwróconego towaru ponosi Kupujący w przypadku niewłaściwej manipulacji  

z towarem, niezgodnej z jego charakterem, właściwościami oraz funkcją.

Wzór odstąpienia od umowy
Orzeczenie o odstąpieniu od umowy
– Adresat TON S.A. z siedzibą: Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystrice pod Hostynem; fax: +420 573 378 261; e-mail: info@ton.cz
– Informuję/informujemy (*), że odstępuję/odstępujemy (*) od umowy kupna (*)/ świadczenia usług(*)
– Data zamówienia (*)/data dostawy (*)
– Imię i nazwisko Kupującego
– Adres Kupującego
– Podpis Kupującego (jeśli formularz jest wysyłany za pośrednictwem poczty)
– Data
 (*) Niepotrzebne skreślić lub uzupełnić informacje.

3.  W celu szybkiego i bezproblemowego procesu zwrotu towarów Sprzedający zobowiązuje Kupującego do dotrzymania 
następujących warunków:

a) Należy kontaktować Sprzedającego z żądaniem o odstąpienie od umowy zawierającym numer zamówienia, datę zakupu 
oraz termin dostarczenia towaru. Po kontroli Kupujący zostanie wezwany do pisemnego potwierdzenia odstąpienia od 
umowy oraz zwrot towaru.
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b)  Kompletne orzeczenie o odstąpieniu od umowy łącznie z kopią zamówienia należy odesłać listem poleconym lub e-mailem 
na adres podany na fakturze.

c)  Towar należy odesłać przesyłką poleconą i ubezpieczoną na adres podany na fakturze. Sprzedający nie ponosi odpo-
wiedzialności za stratę lub uszkodzenia przesyłki w trakcie przeprawy zwrotnej. Zwrócony towar musi być kompletny 
(łącznie z całą dokumentacją i akcesoriami), nieużywany, nieuszkodzony i zapakowany tak, aby w trakcie przeprawy nie 
zostało uszkodzone jego oryginalne opakowanie. Zwracany towar nie może zostać wysłany za pobraniem pocztowym 
(taka przesyłka nie zostanie odebrana przez Sprzedającego).

d)  Pieniądze zostaną zwrócone tą samą formą jaką przebiegała płatność za towar (na konto, przekazem pocztowym). 
Zmiana beneficjenta lub formy zwrotu płatności podlega opłacie 250 Kc.

4.  Odstąpienie od umowy kupna nie jest możliwe w następujących przypadkach:
– jeśli zwrócony towar jest uszkodzony (dotyczy także oryginalnego opakowania), używany lub niekompletny (brak 

dokumentacji, listu gwarancyjnego, akcesoriów itp.),
– jeśli zamówiony towar zawiera niestandardowe komponenty, które są produkowane na specjalne życzenie Kupują-

cego po wystawieniu zamówienia. Przykładem może być towar ze specjalnie wybraną tapicerką, specjalnie wybraną 
barwą drewna lub inne specjalne zamówienie. Za specjalne, niestandardowe zamówienie uznawany jest towar, którego 
dostępność oznaczona jest terminem „4-6 tygodni“. Wszytkie te produkty nie są częścią składowanego towaru, 
produkowane są zawsze na specjalne życzenie indywidualnego klienta.

– w przypadku usług świadczonych w związku ze sprzedażą towaru, których wykonanie już zostało rozpoczęte np. 
zamówiona u producenta montaż krzeseł.

 Zgodnie z postanowieniem §1837 pkt. d) Kodeksu Cywilnego wszystkie wyżej wymienione przypadki odnoszą się do 
sytuacji, w których odstąpienie od umowy bez podania powodu nie jest możliwe. Odstąpienie od umowy kupna nie jest 
akceptowane w przypadku odstępstw od Warunków Handlowych.

 Towar zostanie zwrócony na koszt Kupującego, ewentualnie przechowany w magazynie Sprzedającego. Opłata 
manipulacyjna za składowanie towaru w magazynie Sprzedającego wynosi 1,5% za dzień z całej fakturowanej kwoty  
(z ubezpieczeniem składowanego towaru włącznie).

VI. REKLAMACJE, TERMINY GWARANCYJNE

1. W przypadku wszystkich dostaw, Kupujący musi bezpośrednio po otrzymaniu towaru skontrolować zgodność dostawy 
z zamówieniem, jej kompletność i ewentualne widoczne uszkodzenia powstałe w wyniku transportu. Stwierdzone wady 
lub niezgodności muszą zostać zaznaczone na liście dostawczym i potwierdzone przez przewoźnika, w przeciwnym 
przypadku nie zostaną uznane. Pozostałe wady stwierdzone po rozpakowaniu towaru, Kupujący musi natychmiast 
zgłosić Sprzedającemu w formie pisemnej. Na wady towaru, poza odpowiedzialnością prawną regulowaną przez Kodeks 
Cywilny, Sprzedawca oferuje gwarancję jakości na okres 2 lat od daty dostarczenia towaru. W przypadku produktów 
oznaczonych znakiem firmowym TON, Sprzedający oferuje przedłużoną gwarancję jakości na okres 5 lat od terminu 
dostawy towaru. Kupujący jest zobowiązany do dokładnej kontroli i dokręcania połączeń śrubowych zgodnie z „Instrukcją 
użytkowania i konserwacji mebli“ przygotowaną przez Sprzedającego.

2. Prawa Kupującego z tytułu wad towaru, w przypadku osób prywatnych, wynikają z właściwych postanowień Kodeksu 
Cywilnego Republiki Czeskiej oraz procedury reklamacyjnej Sprzedającego.

3. Odpowiedzialność za wady, również te objęte gwarancją jakości nie wznika w przypadku gdy: (a) towar w sposób oczy-
wisty był używany niezgodnie z „Instrukcją użytkowania i konserwacji mebli“ dostarczoną przez Sprzedającego; i/lub 
(b) został użyty w sposób nieodpowiedni, biorąc pod uwagę jego właściwości użytkowe oraz niezgodnie z celem, do 
jakiego jest przeznaczony; i/lub (c) został samowolnie przerobiony, zmieniony lub łączony z innymi przedmiotami nie 
dostarczonymi przez Sprzedającego. Powodem reklamacji nie mogą być również drobne rozbieżności w rozmiarach  
i barwach spowodowane naturalnym charakterem użytych materiałów. Odpowiedzialność za wady oraz gwarancja 
jakości nie odnosi się również do zużycia towaru spowodowanego jego normalną eksploatacją.

4. Do czasu udowodnienia, że odpowiedzialność za uszkodzenia leży po stronie Kupującego, odpowiedzialność za wady 
ponosi Sprzedający, który jest zobowiązany do ich usunięcia. W przypadku gdy Sprzedający nie jest odpowiedzialny 
za powstałe wady, Kupujący jest zobowiązany do zwrócenia Sprzedającemu kosztów związanych z naprawą włącznie 
z dopłatą w wysokości 20% kosztów naprawy.

5. Zgodnie z postanowieniem §1820 ust. 1) pkt. j) Kodeksu Cywilnego, Kupujący ma prawo skierować skargę dotyczącą 
reklamacji, która nie została rozpaczona w zadowalający dla niego sposób, do odpowiedniego czeskiego sądu, Urzędu 
Czeskiej Inspekcji Handlowej lub miejscowego organu koncesyjnego właściwego dla siedziby Sprzedającego. 
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VII. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

1. Prawem decydującym jest prawo obowiązujące w Republice Czeskiej. Wyraźnie wyklucza się zastosowanie Konwencji 
ONZ o międzynarodowych umowach sprzedaży towarów. Miejscowo właściwym sądem dla obydwu stron umowy, 
także w przypadku sporów handlowych, jest Sąd Rejonowy w Kromierzyżu lub Sąd Okręgowy w Brnie. Sprzedający ma 
jednak prawo dochodzić swoich roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Kupującego.

2. Jeśli niektóre postanowienia Regulaminu pozostaną w sprzeczności z Kodeksem Cywilnym Republiki Czeskiej, to 
obowiązującą będzie właściwa regulacja Kodeksu Cywilnego, pozostałe artykuły Regulaminu są dalej obowiązujące.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE A OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

1. Dane o klientach przechowywane są zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Republice Czeskiej, a w szcze-
gólności z ustawą o ochronie danych osobowych nr 101/2000 Sb. włącznie z późniejszymi dodatkami i zmianami. Przez 
zawarcie umowy kupna Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie 
danych Sprzedającego również po wygaśnięciu umowy, aż do momentu otrzymania pisemnego wypowiedzenia  
o przetwarzaniu danych przez Sprzedającego.

2. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawienia, zmiany oraz inne przysługujące 
prawa odnoszące się do danych osobowych. Na podstawie pisemnego wniosku klienta dane osobowe mogą zostać 
usunięte z bazy danych. Dane osobowe klientów są w pełni zabezpieczone przed nadużyciem. Sprzedający nie 
rozpowszechnia danych osobowych osobom trzecim, wyjątek stanowią eksterni dostawcy, którzy otrzymują minimalne 
informacje niezbędne dla doręczenia towaru.

3. Pojedyncze umowy po ich wygaśnięciu są przez Sprzedającego archiwowane w formie elektroniczej i są tylko jemu 
dostępne.

4. Kupujący wyraża zgodę na użycie środków komunikacji na odległość (połączeń internetowych czy rozmów telefonicznych) 
przy zawieraniu umów; ich ewentualne koszty ponosi Kupujący.

5. Składając zamówienie za pośrednictwem E-shop Kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu, zgadza się 
z nim i go akceptuje.

6. Niniejsze Warunki Handlowe E-shop obowiązują od dnia 1. 1. 2014 roku i zastępują wszystkie wcześniej wydane Warunki 
Handlowe E-shop.
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