Regulamin Awanet.pl

I. Postanowienia ogólne dotyczce korzystania z platformy zakupowej Awanet.pl

1. Platforma zakupowa www.awanet.pl jest wasno ci Przedsi biorstwa Wielobran owego
AWA Andrzej Ogonowski z siedzib w Nowodworcach, ul. Gwiazdkowa 8, zwanego dalej
Sprzedaj cym.
2. U ytkownikiem platformy zakupowej www.awanet.pl mo e zosta podmiot gospodarczy,
który wypeni formularz rejestracyjny oraz zostanie pozytywnie zweryfikowany przez
Sprzedaj cego.
3. Dost p do platformy b dzie udzielony po akceptacji niniejszego regulaminu. Brak akceptacji
postanowie Regulaminu uniemo liwia otrzymanie Hasa i Loginu.
4. Haso, dla potrzeb niniejszej umowy to ci g znaków literowych, cyfrowych lub przemiennie
literowych i cyfrowych, unikalnych dla Klienta i umo liwiaj cych mu dost p do aplikacji.
Sprzedaj cy nie odpowiada za skutki przekazania hasa przez Klienta osobie trzeciej
w stosunku do niniejszej umowy.
5. Login dla potrzeb niniejszej umowy to ci g znaków literowych, cyfrowych lub przemiennie
literowych i cyfrowych, unikalnych dla Klienta i umo liwiaj cych mu dost p do aplikacji.
Sprzedaj cy nie odpowiada za próby dost pu do aplikacji za pomoc innego loginu ni
przyznane Klientowi, jak równie nie odpowiada za skutki przekazania loginu przez Klienta
osobie trzeciej w stosunku do niniejszej umowy.
6. Dost p jest udzielany bezpatnie, co oznacza, i
obci e finansowych.

Klient z tego tytuu nie ponosi

adnych

II. Dostp do platformy zakupowej Awanet.pl

1. Sprzedaj cy oferuje nielimitowany czasowo dost p do platformy Awanet.pl przez Internet po
uzyskaniu odpowiedniego hasa oraz loginu.
2. Klient mo e uzyska dost p do oferty sprzeda owej Przedsi biorstwa Wielobran owego AWA
po wypenieniu zgoszenia rejestracyjnego, akceptacji niniejszego regulaminu oraz pozytywnej
weryfikacji przez Sprzedaj cego.
3. Klient po uzyskaniu loginu i hasa umieszcza obie kombinacje cyfrowo - literowe
w odpowiednich polach edytowalnych strony startowej www.awanet.pl i po ich sprawdzeniu
przez system otrzymuje mo liwo  poruszania si po hurtowej ofercie sprzeda owej firmy
AWA.
4. Klient jest zobowi zany do zabezpieczenia przekazanego hasa oraz loginu w sposób
gwarantuj cy ich bezpiecze stwo oraz niemo no  dost pu do platformy przez podmioty
nieuprawnione.

III. Zamówienia

1. Po uzyskaniu uprawnie , o których mowa punkcie II, Klient otrzyma dost p do oferty
hurtowej Sprzedaj cego.
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2. Klient zamówienie mo e skada 24 godziny na dob przez cay rok kalendarzowy na stronie
internetowej www.awanet.pl.
3. Ceny towarów, które Klient mo e przeglda w zasobach magazynowych Sprzedajcego
wyra one s w zotych polskich i podane w warto ci netto. Ceny te s cenami bazowymi i nie
uwzgl dniaj indywidualnych rabatów.
4. Informacje znajdujce si na stronach internetowych platformy zakupowej Awanet.pl nie
stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient skadajc zamówienie za pomoc
mechanizmów dost pnych na internetowych stronach sklepu, skada ofert kupna okre lonego
towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna sprzeda y nast puje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na
dokumencie zakupu bd li cie przewozowym przesyki.
5. Sprzedajcy mo e zaproponowa zmniejszenie wielko ci zo onego przez Klienta
zamówienia lub odmówi jego realizacji, wedle wasnego uznania. Informacja taka zostaje
przekazana niezwocznie do wiadomo ci Klienta.
6. Przyjmuje si , i standardowy termin realizacji zamówienia Klienta na wskazany przez niego
adres w przypadku dost pno ci wszystkich zamówionych produktów na magazynie wynosi:
a) w przypadku wysyki kurierem do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia
za pobraniem lub wpaty pieni dzy na podany nr konta, w przypadku wysyki za przedpat
b) w przypadku wysyki transportem
umieszczonym na stronie www.awanet.pl

Sprzedajcego,

zgodnie

z

terminem

dostaw

7. W przypadku braku towaru na magazynie Sprzedajcego, czas realizacji zamówienia mo e
ulec wydu eniu. W takim przypadku Sprzedajcy niezwocznie poinformuje o zaistniaym
zdarzeniu Klienta, który podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (cz ciowa realizacja,
wydu enie czasu oczekiwania, wybór produktu zamiennego).
8. Do ka dego zamówienia wystawiany jest faktura VAT. Dokument sprzeda y wystawiany jest
w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary s skompletowane i gotowe do
dostawy.
Potwierdzenie
przez
Klienta
zo onego
zamówienia
jest
równoznaczne
z upowa nieniem do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu Klienta.
9. Klient mo e wprowadzi zmiany w zo onym ju zamówieniu do momentu wystawienia
faktury VAT. Wprowadzanie powy szych zmian mo liwe jest poprzez kontakt telefoniczny pod
numerem telefonicznym (085) 676 37 66 w.24.

IV. Gwarancja i reklamacje

1. Produkty posiadaj gwarancj producenta, importera lub sprzedawcy, obowizujc na
terenie Polski. Czas gwarancji ka dego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu.
Szczegóowe warunki realizacji gwarancji s okre lone w druku gwarancji wystawionej przez
gwaranta. Wi kszo  produktów posiada gwarancje realizowane bezpo rednio przez
autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokadne adresy punktów serwisowych
znajduj si
na kartach gwarancyjnych doczanych do produktów oraz na stronach
internetowych producentów.
2. Wszelkie reklamacje w pierwszej kolejno ci powinny by zgoszone drog telefoniczn pod
nr telefonu (085) 676 37 66 w.24, w celu ustalenia mi dzy Sprzedajcym a Kupujcym
sposobu realizacji reklamacji poprzez:
a) odbiór wadliwego towaru od Klienta przez przedstawicieli Przedsi biorstwa Wielobran owego
AWA, zgodnie z obowizujcym harmonogramem miast obsugiwanych przez Sprzedajcego
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b) wysyk oraz odbiór przez Kupujcego na wasny koszt wadliwego towaru do i od
Sprzedajcego
c) gwarancj „door - to - door” - odesanie wadliwego towaru bezpo rednio przez Kupujcego
na adres wskazany przez producenta
d) napraw gwarancyjn
zamieszkania Klienta

w

autoryzowanym

serwisie

danego

producenta

w

miejscu

3. Sprzedajcy dokada wszelkich stara , aby opisy, zdjcia i dane techniczne umieszczonych
w sklepie produktów byy zgodne z rzeczywisto ci. Nie ponosi jednak odpowiedzialno ci za
bdne podanie parametrów i wa ciwo ci towaru, lub nag ich zmian przez jego producenta.

V. Ochrona prywatnoci

1. Platforma Awanet.pl zobowizuje si do zachowania tajemnicy danych Klienta, które bd
wykorzystywane wycznie do realizacji zamówie
oraz w celach marketingowych
Przedsibiorstwa Wielobran owego AWA i nie bd udostpniane osobom trzecim.
2. U ytkownik upowa nia platform Awanet.pl do kierowania na swój adres informacji
promocyjnych, ofert, wiadomo ci faksowych oraz mailingu Przedsibiorstwa Wielobran owego
AWA.
3. Wypenianie ankiety rejestracyjnej przez Klienta w zwizku z rejestracj na stronie
www.awanet.pl, a tak e proces logowania si do serwisu odbywa si za pomoc bezpiecznej
szyfrowanej wersji protokou - https, który zwiksza bezpiecze stwo transmisji danych w sieci
Internet.

VI. Poufno Regulaminu

Klient zobowizuje si do zachowania w cisej tajemnicy - w okresie korzystania z dostpu do
platformy zakupowej Awanet.pl - wszelkich informacji programowych, technicznych,
technologicznych, handlowych, organizacyjnych i innych nie ujawnionych do wiadomo ci
publicznej (tajemnica przedsibiorstwa) oraz wszelkich postanowie niniejszej umowy.

VII. Postanowienia kocowe

Niniejszy Regulamin uwa a si za skutecznie przyjty przez Klienta z chwil potwierdzenia jego
akceptacji na stronie startowej www.awanet.pl
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