
 

 

Regulamin Strony Internetowej www. schuster.com.pl 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 Strona Internetowa dostępna pod adresem internetowym www.schuster.com.pl prowadzona jest przez 

spółkę PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BESKID PLUS" ROMAN TYRNA, JANUSZ CYBUCH, 

BARTOSZ TYRNA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Cieszynie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Towarowa 

3, 43-400 Cieszyn); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000101002; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Bielsku-

Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5482075995; REGON: 70919527; adres 

poczty elektronicznej: info@schuster.com.pl 

1.2 Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Klienci, pragnący 

zakupić produkty marki Schuster mogą dokonać zakupu wyłącznie drogą elektroniczną lub pisemną, składając 

uprzednio zapytanie ofertowe. 

1.3 Definicje: 

KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony 

Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią 

działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo 

(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - 

która zamierza złożyć zapytanie ofertowe w celu zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą. 

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). 

PRODUKT – dostępna na Stronie Internetowej rzecz ruchoma, która może być przedmiotem Umowy Sprzedaży 

między Klientem a Sprzedawcą. 

REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony Internetowej. 

WSTĘPNA OFERTA INTERNETOWA - wstępna oferta Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym: 

www.schuster.com.pl, która zgodnie z art. 66 Kodeksu Cywilnego jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Ceny 

podane w Ofercie Wstępnej są orientacyjne i mogą ulec zmianie po uwzględnieniu szczegółowego zapytania 

ofertowego Klienta. 

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BESKID PLUS" 

ROMAN TYRNA, JANUSZ CYBUCH, BARTOSZ TYRNA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Cieszynie (adres siedziby 

i adres do doręczeń: ul. Towarowa 3, 43-400 Cieszyn). 
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USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz 

Usługobiorcy za pośrednictwem Strony Internetowej 

USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której 

korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio  

z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku 

konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ 

2.1 Na Stronie Internetowej dostępne są następujące usługi elektroniczne: Formularz Zamówienie darmowego 

wzoru materiału oraz Formularz Ofertowy. 

2.1.1 Korzystanie z Formularza Zamówienia darmowego wzoru materiału  polega na wprowadzeniu przez Klienta 

swoich danych osobowych oraz adresu korespondencyjnego wraz z krótką charakterystyką produktu, do 

którego ma zostać przygotowane opakowanie.  Po wyrażeniu zgody na przetwarzane danych osobowych oraz 

oświadczeniu o akceptacji Regulaminu należy kliknąć pole „Wyślij”.  W Formularzu Zamówienia darmowego 

wzoru materiału niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: nazwa 

firmy/instytucji, imię i nazwisko osoby do kontaktu, numer NIP, adres (ulica, numer lokalu, kod pocztowy, 

miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego  

2.1.2 Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia darmowego wzoru świadczona jest nieodpłatnie oraz ma 

charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego 

zaprzestania składania Zamówienia za jej pośrednictwem przez Usługobiorcę. 

2.1.3 Korzystanie z Formularza Ofertowego  polega na wprowadzeniu przez Klienta swoich danych osobowych 

oraz adresu korespondencyjnego wraz z krótką charakterystyką produktu, do którego opakowanie ma zostać 

przygotowane, a także wymiarów opakowania, wybranego materiału, z którego ma być wykonane oraz ilości 

sztuk. Po wyrażeniu zgody na przetwarzane danych osobowych oraz oświadczeniu o akceptacji Regulaminu 

należy kliknąć pole „Wyślij”.  W Formularzu Ofertowym niezbędne jest podanie przez Klienta następujących 

danych dotyczących Klienta: nazwa firmy/instytucji, imię i nazwisko osoby do kontaktu, numer NIP, adres (ulica, 

numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. 

2.1.4 Usługa elektroniczna Formularz Ofertowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy  

i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania 

Zamówienia za jej pośrednictwem przez Usługobiorcę. 



 

 

2.2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się 

Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do 

poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer 

w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 

5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 

1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript. 

2.3 Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Formularza Zamówienie darmowego wzoru materiału oraz 

Formularza Ofertowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie 

dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca 

obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz 

dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

2.4 Nazwa Strony Internetowej, jej koncepcja graficzna, logotypy, zdjęcia, nazwy handlowe, opisy produktów, 

pozostała treść oraz oprogramowanie podlegają ochronie prawnej. 

2.5 Wzory produktów oraz materiałów nie stanowią produkt w rozumieniu przepisów prawa. Wzory produktów 

oraz materiałów są próbką, co oznacza że jest to egzemplarz towaru lub jego niewielka ilość, które służą ocenie 

cech i właściwości towaru. 

 

3. WARUNKI ZAPROSZENIA DO ZAWARCIA UMOWY 

3.1 Informacje o towarach przedstawione na Stronie Internetowej www.schuster.com.pl stanowią zgodnie z art. 

66 Kodeksu Cywilnego zaproszenie do zawarcia umowy. 

3.2 Ceny Produktów uwidocznione na stronie internetowej podane są w złotych polskich, w ujęciu „netto” i są 

cenami orientacyjnymi. Wysyłka wzorników odbywa się na koszt Sprzedającego. Koszt przesyłki zamówionych 

produktów ustalana jest indywidualnie. W szczególnych przypadkach Usługodawca zastrzega sobie prawo do 

doliczenia kosztów przesyłki po uprzedniej akceptacji przez Klienta. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu 

będącego przedmiotem Zamówienia, a także o obowiązku uiszczenia dodatkowych kosztów dostawy, których 

wysokość obliczana jest dla każdego Zamówienia indywidualnie, Klient jest informowany w drodze 

korespondencji elektronicznej lub pisemnej w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia 

przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

3.3 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży następuje po uprzedniej akceptacji przez Klienta kalkulacji oraz po 

złożeniu przez Klienta Zamówienia w formie korespondencji elektronicznej lub pisemnej. 
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4. WZORY PRODUKTÓW I WARUNKI DOSTAWY 

4.1 Sprzedawca umożliwia Klientowi zamówienie bezpłatnych wzorów oferowanych opakowań oraz 

bezpłatnych wzorów materiałów.  

4.2 Klient może zamówić 1 bezpłatny wzór produktu i 1 bezpłatny wzór materiału. Sprzedawca zastrzega sobie 

możliwość wysłania wzoru, pozwalającego ocenić konstrukcję, funkcjonalność i jakość danego opakowania, ale 

o innych wymiarach niż podane przez Klienta. 

4.3 Jeżeli Klient zamawia wyłącznie wzory, ich wysyłka odbywa się na koszt Sprzedawcy. 

4.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy wysłania bezpłatnych wzorów Klientowi bez wskazywania 

przyczyn, informując Klienta o odmowie drogą mailową.  

 

 

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

5.1 Administratorem danych osobowych podanych w procesie składania zamówienia wzorów produktów oraz 

materiałów jest Usługodawca. 

5.2 Dane osobowe przetwarzane są w celach zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia. Szczegółowy 

zakres i zasady przetwarzania danych osobowych wskazane są w polityce prywatności opublikowanej na 

stronach Strony Internetowej. 

5.3 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży i realizacji 

zamówienia 

5.4 Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo 

do ich aktualizacji i poprawiania, jak również prawo do żądania usunięcia danych. Z praw tych może skorzystać, 

kontaktując się z Usługodawcą pod adresem mailowym: info@schuster.com.pl. 

 

6. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

6.1 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze 

względu na siedzibę Sprzedawcy. 

6.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w 

żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów przed dniem wejścia w życie tych zmian. 



 

 

6.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

 

 


