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Informacje od Sprzedającego 
Dane Sprzedawcy  

 

Tomasz Głusek 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOMASZ GŁUSEK 

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Al. Wolności 22 

NIP: 9491854761 

REGON:  243310399 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Minister Przedsiębiorczości i 

Technologii 

 
Kontakt  

 

Punkt odbioru: ul. Al. Wolności 22, 41-219 Sosnowiec 

e-mail: biuro@agrekom.pl 

numer telefonu: 533 008 002 

 

 

Warunki zwrotu  
 

1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni 

odstąpić od niej bez podawania przyczyny. 

2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia 

rzeczy w posiadanie przez klienta będącego konsumentem. 

3. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży, składając sprzedawcy oświadczenie o 

odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego 

upływem. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. 

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu 

wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia rzeczy do klienta. 

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili 

otrzymania z powrotem rzeczy lub dostarczenia przez klienta dowodu odesłania rzeczy, 

w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

6. Jeżeli klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny 

niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie 

jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

7. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w 

terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania 

terminu wystarczy odesłanie rzeczy na adres sprzedawcy przed upływem tego terminu. 

Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: ul. Al. Wolności 22, 41-219 

Sosnowiec. 

W wypadku odstąpienia klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
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8. Jeśli ze względu na swój charakter rzecz nie może zostać w zwykłym trybie odesłana 

pocztą, sprzedawca informuje klienta o kosztach zwrotu rzeczy. 

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem 

korzystania z niej w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia 

charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, 

jakiego użył klient chyba, że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie 

wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 

Warunki reklamacji  
 

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć do klienta rzecz sprzedaną wolną od wad. 

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz ma wadę fizyczną lub 

prawną (rękojmia). 

3. Jeżeli rzecz ma wadę, klient może: 

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, 

chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta 

wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo wadę usunie. 

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub 

naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi 

wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast 

zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na 

wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że 

doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta 

jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze 

sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności 

kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie 

stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie 

narażałby klienta inny sposób zaspokojenia. 

b) żądać wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca 

jest obowiązany wymienić rzecz na rzecz wolną od wad lub usunąć wadę w 

rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta. 

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu klienta, jeżeli 

doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży rzeczy w sposób wybrany 

przez klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem 

doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych 

kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi sprzedawca. 

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz 

wadliwą na adres sprzedawcy. W przypadku klienta będącego konsumentem koszt 

dostarczenia pokrywa sprzedawca. 

Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: ul. Al. Wolności 22, 41-219 

Sosnowiec. 

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona 

przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub 
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wymianę rzeczy na rzecz wolną od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten 

nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W 

tym terminie klient może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o 

obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy. Jeżeli klient żądał wymiany rzeczy na rzecz wolną 

od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia 

oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu 

do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 

6. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawca odpowiada z tytułu 

rękojmi przed upływem 1 roku od dnia Dostawy. 

7. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał 

Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił 

niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie. 

8. Wszelkie reklamacje związane z rzeczą lub realizacją umowy sprzedaży, klient może 

kierować w szczególności w formie pisemnej na adres ul. Al. Wolności 22, 41-219 

Sosnowiec. 

9. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się 

do reklamacji zgłoszonej przez klienta. 

 

 

 

Gwarancje 
 

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez 

producenta Towaru bądź dystrybutora. 

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji 

jest każdorazowo prezentowana w karcie Towaru. 

 

 

Pozostałe informacje 
 

1. Wszystkie nazwy towarów, znaki towarowe oraz zdjęcia należą do ich prawnych właścicieli 

i na zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, korzystanie z nich może następować 

wyłącznie w sposób określony i zgodny z prawem. 

2. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji oferty sprzedawcy w celu 

prowadzenia przez klienta działalności, która naruszałaby interes sprzedawcy, tj. 

działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na 

zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na 

zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. 

3. Po zawarciu umowy sprzedaży, sprzedawca potwierdza klientowi jej warunki, przesyłając je 

na trwałym nośniku do klienta. 

4. Sprzedawca dostarcza rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Administratorem danych osobowych klientów uzyskanych przez sprzedawcę w ramach 

zawieranej umowy sprzedaży jest sprzedawca. Źródłem danych osobowych jest strona 

kompresor-agregat.pl i/lub agrekom.pl 
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6. Dane osobowe zbierane przez sprzedawcę są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. 

7. Sprzedawca przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji umowy sprzedaży. 

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

8. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły 

do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów 

powstałych na gruncie zawartej umowy sprzedaży jest prawo polskie. 

9. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania 

z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady 

dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych 

podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być 

w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji 

Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.  

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna 

jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami 

i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 

10. Umowa ze Sprzedawcą zawierana jest w języku polskim.  
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