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WG/2013/01 
 

Regulamin zamówień i ich realizacja 
 

1. Zamówienia można składać poprzez pocztę elektroniczną (adres e-mailowy) lub w szczególnych 
przypadkach telefonicznie. Aktualne dane kontaktowe zawarte w aktualnym cenniku oraz na stronie 
internetowej producenta. 
2. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia w formularzu zamówienia 
niekompletnych danych zamawiającego, danych do wysyłki lub błędnie podanych nazw produktów lub ich 
symboli. 
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień niekompletnych lub przesunięcia 
umówionego terminu wykonania zamawianej partii wyrobu w przypadku nieoczekiwanego zdarzenia 
losowego uniemożliwiającego proces produkcyjny. 
a) W takim przypadku sprzedający powiadomi o tym fakcie zamawiającego poprzez e-mail lub 
telefonicznie z wyjaśnieniem przyczyn odmowy realizacji. 
4. Za czas realizacji rozumie się tylko ilość dni roboczych liczonych od dnia następnego, wpłynięcia 
zamówienia drogą mailową. 
a) Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za termin dostawy zamówionego produktu przez firmę 
spedycyjną, za termin realizacji uważa się datę wysłania towaru wg listu przewozowego. 
5. Kupujący ma prawo do wglądu w list przewozowy w celu śledzenia przesyłki po wcześniejszym kontakcie 
z sprzedającym. 
6. Przesyłki są dostarczane za pośrednictwem Raben Polska (przesyłki paletowe) lub DPD (przesyłki paczki). 
7. Istnieje możliwość odebrania towaru w siedzibie firmy przy wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru 
e-mailem lub telefonicznie. 
8. Zamówienie produktów przez kupującego (nabywcę) jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów 
zawartych w dokumencie WG/2013/01. 
9. Dokument opieczętowany oraz podpisany przez uprawnione osoby w F.H. OLIMPIA jest jedynym 
wiarygodnym źródłem informacji dotyczących zakupu produktu, realizacji zamówień oraz procedury 
reklamacyjnej. 
_________________________________________________________________ 
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Warunki gwarancji 
F.H. OLIMPIA – producent urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: 
Gwarantuje dostawę bez wad materiałowych. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego odpowiadają 
obowiązującym normą zakładowym oraz przepisom prawa. 
F.H. OLIMPIA nie ponosi kosztów oraz odpowiedzialności wynikających z demontażu i montażu wyrobów 
oraz kosztów związanych z transportem i kosztów pracowniczych. 
_________________________________________________________________ 

 
Okres gwarancyjny 

1. F.H. OLIMPIA udziela 1 rok gwarancji na elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wad ukrytych, 
od daty sprzedaży. 
2. Gwarancja nie obejmuje zniszczenia mechanicznego przez użytkowników dróg oraz zniszczenia 
mechanicznego wynikającego z nie prawidłowego montażu, ścierania się farby lub masy 
chemoutwardzalnej oraz naklejek odblaskowych podczas użytkowania oraz nieprzestrzegania obowiązków 
nabywcy. 
_________________________________________________________________ 

 
Uprawnienia nabywcy 

1. Nabywca ma prawo zgłaszać reklamację w przypadku stwierdzenia ukrytych wad materiałowych w 
terminie do 7 dni kalendarzowych od daty wykrycia wady. Dokumentem stwierdzającym datę otrzymania 
towaru jest list przewozowy kuriera lub potwierdzenie odbioru osobistego lub data wystawienia faktury 
vat. 
2. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy w obecności kuriera 
sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. Bez protokołu szkody reklamacja nie jest możliwa. Jeżeli 
protokół szkody nie zostanie wypełniony w momencie dostawy firma kurierska nie uzna reklamacji. 
3. W przypadku uznania reklamacji F.H. OLIMPIA zobowiązuje się do: 
a) Wymiany reklamowanego produktu na nowy w terminie wytyczonym przez FH OLIMPIA 
b) Zaproponuje inne rozwiązanie akceptowane przez nabywcę. 
4. Nabywca ma prawo do zwrotu nienaruszonego towaru bez podania przyczyny do 14 dni kalendarzowych 
od daty otrzymania towaru. Dokumentem stwierdzającym datę otrzymania towaru jest list przewozowy 
kuriera lub potwierdzenie odbioru osobistego lub data wystawienia faktury vat. Koszt transportu 
zwracanego towaru pokrywa kupujący. 
a) wyjątkiem braku możliwości zwrotu towaru jest specjalne zamówienie klienta czyli np. niestandardowy 
kolor lakierowanego elementu lub produkcja elementów specjalnie pod zamówienie klienta (niebędących w 
zapasie magazynowym firmy). 
_________________________________________________________________ 

 
Obowiązki nabywcy 

F.H. OLIMPIA udziela w/w gwarancji pod warunkiem że: 
1. Transport odbywać się będzie zgodnie z przepisami przewozowymi. 
2. Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego będzie zgodny z instrukcją montażu danego 
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wyrobu, oraz przy użyciu zalecanych przez producenta elementów montażowych. 
3. Wszystkie elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego będą okresowo czyszczone i malowane w celu 
zapewnienia ich odpowiedniej widoczności oraz estetyki. 
4. Odbiorca/nabywca ma obowiązek niezwłocznie po odbiorze towaru rozluźnić paletę w celu uniknięcia 
odkształcenia produktu.  
5. Po odebraniu przesyłki, odbiorca ma obowiązek sprawdzić czy ilość zgadza się z zamówieniem. O braku 
zgodności z zamówieniem należy powiadomić dostawcę w dniu odbioru przesyłki. 
_________________________________________________________________ 

 
Procedura reklamacji 

1. Uprawniony do zgłoszenia reklamacji jest nabywca elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
2. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej (protokół reklamacyjny PR/2013/01) w terminie 7 dni 
kalendarzowych od daty wykrycia wady. 
Zgłoszenie musi zawierać wszystkie wymagane przez formularz informację a także załączniki: 
a) Opisany rodzaj wady (opis i zdjęcia) 
b) Dowód zakupu 
c) Udokumentowanie montażu przy użyciu zalecanych elementów montażowych. 
3. Nabywca zobowiązany jest do: 
a) Udostępnienia elementu bezpieczeństwa ruchu drogowego w przypadku elementów nie zamontowanych 
b) Umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej zamontowanych elementów bezpieczeństwa ruchu 
drogowego 
4. F.H. OLIMPIA ma prawo odrzucić reklamację w przypadku: 
a) Uniemożliwienia przez nabywcę przeprowadzenia wizji lokalnej lub nie udostępnienia reklamowanego 
elementu bezpieczeństwa ruchu drogowego 
b) Stwierdzenie niezgodności użytkowania elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego z warunkami 
określonymi w OBOWIĄZKACH NABYWCY 
c) W przypadku rozbieżności stanowisk co do przyczyny powstania wady dopuszcza się powołanie strony 
trzeciej – aprobowanej przez obydwie strony. Koszty ekspozycji pokrywa strona przegrywająca. 
d) W przypadku uznania przez F.H. OLIMPIA reklamacji nabywcy przysługują uprawnienia zawarte w 
punkcie UPRAWNIENIA NABYWCY. 
Sprzedający F.H. OLIMPIA zastrzega sobie prawo do odstępstwa od któregokolwiek punktu w szczególnych 
przypadkach w celu usprawnienia procedury, po obustronnym zaakceptowaniu danego odstępstwa przez 
F.H. OLIMPIA oraz zamawiającego (nabywcę). 
Warunki gwarancji zawierają (ponumerowane) strony. 

 
Wewnętrzny tryb rozpatrzenia reklamacji 

1. Kontrola wizualna reklamowanego produktu 
2. Kontrola dokumentacji (zamówienia, list przewozowy, WZ itp.) 
3. Ocena słuszności reklamacji 
4. Postępowanie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji: 
a) Zgodnie z treścią tematu uprawnienia nabywcy – warunki gwarancji 
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5. Postępowanie w przypadku niepozytywnego rozpatrzenia reklamacji: 
a) Zgodnie z treścią tematu procedura reklamacji – warunki gwarancji pkt. 4 
Odpowiedzialny za przeprowadzenie wewnętrznego trybu rozpatrzenia reklamacji jest Kierownik produkcji 
lub Właściciel. 
 

Oryginał do wglądu w siedzibie Firmy OLIMPIA 

 


