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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG 

LAFOT ELEKTRONIK Natalia Lalek w Puszczykowie 

 

§ 1. 

 

     Słowa użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, mają następujące znaczenie: 

 

1. LAFOT elektronik – Natalia Lalek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  LAFOT elektronik 

Natalia Lalek na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczpospolitej Polskiej, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Poznańska 70, 62–040 

Puszczykowo, NIP: 777-221-92-68, REGON:300095161, 

 

2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której 

odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą 

w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. 

U. 2013 r. poz. 672 z późn zm.), 

 

3. Klient – przedsiębiorca zawierający umowę sprzedaży towarów lub świadczenia usług z LAFOT 

elektronik (dokonujący czynności prawnej),związaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub 

zawodową,  

 

4. OWS – niniejsze ogólne warunki sprzedaży towarów i usług zawierające warunki zawierania i realizacji 

przez Strony umów, 

 

5. Siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od danej Strony, niemożliwe do przewidzenia i do 

zapobieżenia, także wówczas, gdy jego uniknięcie wymagałoby podjęcia działań, których koszty 

przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści, takie jak w szczególności: wojna, strajk, zamieszki, 

kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi lub powódź, eksplozja, pożar, huragan, klęska żywiołowa, 

intensywne opady deszczu lub śniegu, upały, mrozy, 

 

6. Strony – LAFOT elektronik oraz Klient, 

 

7. Towar – wyroby oferowane do sprzedaży przez LAFOT elektronik, dostępne w ofercie LAFOT 

elektronik, posiadające parametry i specyfikację ustaloną  przez producenta. 

 

8. Usługa - jest procesem niematerialnym i może obejmować takie czynności jak porady techniczne, 

szkolenia, pomiary, audyty. 

   

http://www.esd.lafot.com/
file:///C:/C:/Documents%20and%20Settings/d.basinski.LAFOT/Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/KORESPONDENCJA/www.esd.lafot.com
mailto:handel@lafot.com


LAFOT elektronik 

62-040 Puszczykowo ul. Poznańska 70 Poland 

 

 

                                                       
Tel. +48 61 819 40 15                   
VAT-ID: PL-777-221-92-68 

                                                        
Internet: www.lafotelektronik.com          

e-mail: handel@lafot.com 

 

 
LAFOT ELEKTRONIK – Ogólne Warunki Sprzedaży                                                                                              Str. 2 / 7 
 

9. Umowa – umowa sprzedaży towarów i usług oferowanych przez LAFOT elektronik, 

 

10. Dni robocze – to dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem świąt. 

 

 

§ 2. 

 

1. OWS określa zasady zawierania umów sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług pomiędzy LAFOT 

elektronik i Klientami, a także realizacji ich postanowień oraz stanowi integralną część wszystkich umów 

zawieranych przez Strony. 

 

2. Niniejszy OWS jest wzorcem umownym określonym w art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego, który wraz z 

umowami zawieranymi z poszczególnymi Klientami oraz przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa, reguluje prawa i obowiązki stron umów zawieranych przez LAFOT elektronik i Klienta. 

 

3. OWS stanowią integralną część Umów zawieranych przez Klientów z LAFOT elektronik. 

 

4. OWS zostały opublikowane na stronie internetowej www.lafotelektronik.com/ows.pdf i tym samym 

udostępnione Klientom przed zawarciem umowy. Klient może je kopiować, przechowywać i odtwarzać. 

 

5. Jeżeli zapisy OWS nie stanowią inaczej, oświadczenia woli i wiedzy Stron, w zakresie zawarcia i 

wykonania Umów (np. oferta, zapytanie ofertowe i jego potwierdzenie) wymagają dla swej skuteczności 

zachowania formy pisemnej. Przez formę pisemną uważa się zwykłą formę pisemną oraz wysłanie 

oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

6. Umowa zawarta z Klientem może zawierać odmienne postanowienia niż te, które wynikają z OWS. W 

takim wypadku Strony będą związane postanowieniami Umowy.  

 

 

§ 3. 

 

1. Proces zawarcia Umowy przez Strony rozpoczyna się poprzez wysłanie zapytania ofertowego za 

pośrednictwem: 

a. formularza zapytania ofertowego dostępnego na stronie internetowej 

http://www.lafotelektronik.com,  

b. wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej LAFOT elektronik na adres: 

handel@lafot.com, (dalej: za pośrednictwem e-mail), 

 

http://www.esd.lafot.com/
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2. Zapytania ofertowe, o których mowa w § 3 ust. 1 OWS nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 

następne k.c.  

 

3. Sposób i moment zawarcia umowy określa § 5 OWS. 

 

 

§ 4. 

 

1. Klient może złożyć zapytanie ofertowe na Towary za pośrednictwem e-mail na adres poczty 

elektronicznej: handel@lafot.com  

 

2. Zapytanie ofertowe, o którym mowa w § 5 ust. 1 OWS powinno zawierać co najmniej następujące dane: 

a. Towar, którym Klient jest zainteresowany, 

b. ilość sztuk Towaru,  

c. dodatkowo Klient może wskazać kolor, rozmiar, o ile Towar występuje w odmianach według 

w/w kryteriów, 

d. preferowany przez Klienta sposób dostawy,  

e. preferowany termin lub terminy dostawy, a w przypadku kilku dostaw podanie preferowanego 

harmonogramu, 

f. dane Klienta konieczne do wystawienia faktury VAT, w szczególności firmę, adres prowadzonej 

działalności lub siedziby, numer NIP, 

g. dane osoby do kontaktu, telefon oraz adres e-mail do kontaktu.  

 

 

§ 5. 

 

1. Po otrzymaniu od Klienta zapytania ofertowego w sposób określony w § 4 ust. 1 lit. a – c LAFOT 

elektronik w terminie do 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania, wyśle na podany przez Klienta adres 

e-mail ofertę.  

 

2. LAFOT elektronik może sporządzić ofertę obejmującą część Towarów wskazanych w zapytaniu 

ofertowym, chyba, że Klient wyraźnie zastrzegł w zapytaniu ofertowym, że interesuje go wyłącznie 

wykonanie w całości 

 

3. Oferta LAFOT elektronik zawierać będzie, w szczególności lecz nie wyłącznie opis oraz specyfikację  

Towaru lub usług, cenę, termin realizacji, z zastrzeżeniem § 7, sposób odbioru/dostawy oraz ewentualny 

jej koszt.  
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4. Oferta może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń.  Oświadczenia zawierające zmiany w stosunku do 

oferty lub uzupełniające jej treść nie będą traktowane jako przyjęcie oferty, lecz jako nowe zapytanie o 

możliwość nabycia Towarów, które wymaga sporządzenia przez LAFOT elektronik nowej oferty. W 

takim przypadku dotychczasowa oferta traci ważność.     

 

5. W przypadku złożenia zapytania ofertowego na model Towaru, który został wycofany ze sprzedaży,    

LAFOT elektronik ma prawo w ofercie zmienić oferowany model Towaru na aktualnie dostępny 

ekwiwalentny powiadamiając o tym Klienta. W razie braku zgody Klienta na zmianę modelu Towaru, 

LAFOT elektronik odmówi sporządzenia oferty i zawarcia umowy. 

 

6. Jeżeli oferta nie stanowi inaczej, jej ważność wygasa po upływie 30 dni od daty jej sporządzenia. 

 

7. Umowę uważa się za zawartą w chwili przyjęcia przez LAFOT elektronik zamówienia od Klienta, 

sporządzonego w oparciu o ofertę. 

 

 

§ 7.  

 

LAFOT elektronik jest uprawniony do jednostronnej zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku 

zaistnienia okoliczności za które LAFOT elektronik nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wystąpienia 

siły wyższej, opóźnienia lub niekompletnej dostawy od dostawców. 

 

 

§ 8. 

 

1. LAFOT elektronik może odmówić sporządzenia oferty na podstawie zapytania ofertowego Klienta z 

podaniem przyczyn, zawiadamiając go o tym w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zapytania. 

 

2. LAFOT elektronik jest uprawniony do wstrzymania realizacji umowy spełnianej według harmonogramu, 

jeżeli Klient zalega z zapłatą należności wobec LAFOT elektronik za poprzednio zrealizowane umowy 

lub dostawy, do czasu uregulowania tych zaległości. 

 

3. W sytuacji gdy LAFOT elektronik stwierdzi, że zachodzi uzasadniona wątpliwość, że Klient ureguluje 

zobowiązania w terminie, LAFOT elektronik może zmienić ustalone wcześniej warunki odbioru/dostawy, 

w szczególności może przełożyć termin odbioru/dostaw lub poszczególnego odbioru/dostawy albo 

uzależnić dalszy odbiór/dostawę, od zapłaty lub innego zabezpieczenia zapłaty. 

 

4. W przypadku wstrzymania dalszych dostaw, działanie LAFOT elektronik nie stanowi zwłoki w 

wykonaniu umowy. 

http://www.esd.lafot.com/
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§ 9. 

 

1. Klient na własny koszt i ryzyko zobowiązany jest odebrać Towar z magazynu LAFOT elektronik, chyba 

że Strony na mocy odrębnego pisemnego porozumienia  postanowią inaczej.  

 

2. Magazyn LAFOT elektronik znajduje się w Puszczykowie przy ulicy  Wrzosowej 11. 

 

3. Jeżeli towar dostarczany jest Klientowi, na jego koszt i ryzyko, za pośrednictwem przewoźnika, wydanie 

towaru Klientowi następuje z chwilą przekazania go przewoźnikowi. Z tą też chwilą na Klienta 

przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego utraty lub uszkodzenia. 

 

4. Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej, Klient jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko dokonać 

rozładunku Towaru 

 

5. W razie przesłania Towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient 

zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli 

stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać 

wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności 

zobowiązany jest wspólnie z przewoźnikiem, spisać protokół obejmujący spis dostrzeżonych 

nieprawidłowości. 

 

6. Odpowiedzialność dostawcy nie obejmuje szkód niejawnych, jeżeli nie zostały zgłoszone przez 

Odbiorcę w terminie 5 dni od odbioru przesyłki. Za szkodę niejawną uznaje 

się szkodę zaistniałą wewnątrz przesyłki, której nie można zauważyć i stwierdzić w chwili odbioru 

przesyłki ze względu na brak zewnętrznych oznak naruszenia czy zniszczenia opakowania. 

 

7. Reklamacje ilościowe mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 5 dni od otrzymania przesyłki. 

 

 

§ 10.  

 

1. Cena sprzedaży Towaru lub usługi zawarta w ofercie LAFOT elektronik jest ceną netto i będzie do niej 

doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

 

2. Cena ustalona jest w walucie EURO lub PLN, a ewentualne rabaty określane indywidualnie przez 

LAFOT elektronik, na podstawie analizy dotychczasowej współpracy stron. 

 

3. Cena podana w walucie obcej jest przeliczana na złotówki według kursu sprzedaży NBP z dnia 

wystawienia faktury. 
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4. Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, ustalona cena nie zawiera kosztów dostarczenia Towaru przez 

przewoźnika, a koszty te obciążają Klienta. 

 

5. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zakupiony Towar lub usługę w terminie wskazanym w fakturze na 

rachunek bankowy LAFOT elektronik podany na fakturze lub fakturze PROFORMA. 

 

 

a. Jako dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego LAFOT elektronik. 

 

b. LAFOT elektronik oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania 

faktur VAT. 

 

c. Klient upoważnia LAFOT elektronik do wystawienia faktury bez swojego podpisu. 

 

 

§ 11. 

 

1. Klient staje się właścicielem nabywanych Towarów w momencie całkowitej zapłaty ceny za dostarczony 

Towar.  

 

2. Po upływie terminu płatności LAFOT elektronik ma prawo zażądać od Klienta zwrotu towarów, za które 

nie została dokonana zapłata. Dochodzenie uprawnień z tytułu zastrzeżenia prawa własności przez 

LAFOT elektronik nie oznacza odstąpienia od umowy. 

 

 

§ 12.  

 

LAFOT elektronik nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne bądź prawne Towaru (wyłączenie rękojmi). 

 

 

§ 13.  

 

1. LAFOT elektronik może ponosić odpowiedzialność na zasadach ogólnych tylko za szkodę wyrządzoną 

umyślnie bądź na skutek rażącego niedbalstwa. 

 

2. W razie powstania odpowiedzialności odszkodowawczej LAFOT elektronik jest zobowiązany do 

pokrycia wyłącznie rzeczywistej straty poniesionej przez Klienta. 

 

§ 14. 
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1. Przekazane przez Klienta dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883) oraz zgodnie z 

Polityką Ochrony Prywatności. 

 

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm)  jest LAFOT elektronik. 

 

3. LAFOT elektronik zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.), tzn. umożliwia Klientom 

lub osobom działającym w imieniu i na rzecz Klientów, wgląd do własnych danych osobowych i ich 

poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego 

umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu 

administratorowi danych. 

 

4. Osoba działająca w imieniu i na rzecz Klienta oświadcza, iż podane przez nią dane są jej danymi oraz 

danymi Klienta. 

 

§ 15. 

 

1. Właściwym dla rozstrzygnięcia sporu miedzy LAFOT elektronik a Klientem jest sąd powszechny, 

właściwy ze względu na siedzibę LAFOT elektronik. 

 

2. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia LAFOT elektronik o zmianie swojej 

siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak 

zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adres wskazany w zamówieniu będą uważane za 

skuteczne 

 

3. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWS stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, 

bądź nieskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień OWS. 

 

4. LAFOT elektronik może zmienić OWS. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez LAFOT 

elektronik, który nie może być krótszy niż 7 dni roboczych od momentu udostępnienia ich na stronie 

internetowej LAFOT elektronik, z zastrzeżeniem, że umowy zawarte przed wejściem w życie zmian są 

prowadzone na zasadach dotychczasowych. 

 

 

Puszczykowo, dnia 13.02.2023 
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