
INFORMACJA KONSUMENCKA dotycząca sprzedaży w lokalu przedsiębiorstwa
zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z 30 maja 2014 Dziennik Ustaw pozycja 827.
Niniejsze warunki obowiązują przy umowie sprzedaży towarów która zostaje zawarta w lokalu sprzedawcy,
pomiędzy KONSUMENTEM a sprzedawcą czyli firmą:
BORYSOWSKI & Spółka B.Borysowska, G.Borysowski Sp.J.
Zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000083411.
Z siedzibą pod adresem 05-092 ŁOMIANKI Dziekanów, ul. Rolnicza 290.
Telefon: 227514777, faks: 227514778, poczta elektroniczna: recepcja@borysowski.com
Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży jest faktura VAT.
1. Zamówienie.
Dla uniknięcia jakichkolwiek pomyłek prosimy o sprawdzenie i wyraźne wskazanie symbolu zamawianych
towarów w oparciu o informacje zawarte w naszych aktualnych katalogach lub na stronie
www.borysowski.com Tam też znajdują się informacje na temat przeznaczenia oraz dane techniczne i cechy
naszych produktów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub stwierdzonych niejasności prosimy o kontakt
na powyższy adres w celu potwierdzenia że produkty które zamierzacie Państwo zakupić posiadają
wymagane przez Państwa właściwości. Po wybraniu odpowiadającego Państwu produktu prosimy o 
zamówienie go osobiście, telefonicznie, pocztą tradycyjną, faxem lub e-mailem. Po otrzymaniu przez nas 
zamówienia i uzgodnieniu z Państwem ewentualnych jego modyfikacji zgłosimy Państwu gotowość do jego realizacji.
2. Cena towaru i dodatkowe koszty.
Wartość brutto wskazana na fakturze VAT zawiera cenę towaru oraz wszystkie inne ewentualne koszty
związane z przekazaniem Państwu do dyspozycji zamówionego towaru na uzgodnionych warunkach.
3. Zapłata za towar
Przed odbiorem towaru prosimy o uregulowanie należności wskazanej na fakturze VAT.
Płatność dokonana może być gotówką lub jeżeli kwota do zapłaty przekracza 99zł również kartą kredytową /
płatniczą. Możliwa jest również płatność przelewem, jednak prosimy zwrócić uwagę że towar przekażemy
Państwu dopiero w chwili kiedy należna za niego kwota wpłynie na nasz rachunek bankowy.
4. Odbiór towaru
Towar będzie przekazany do Państwa dyspozycji po uregulowaniu za niego należności zgodnie z
uzgodnieniami. Prosimy zwrócić uwagę że ryzyko związane z uszkodzeniem mechanicznym towaru 
przechodzi na Państwa w chwili odbioru towaru z naszego magazynu. Prosimy zatem o dokładne 
sprawdzenie towaru przy jego odbiorze. Odbiór towar z naszego magazynu lub z rąk naszego 
przedstawiciela „bez zastrzeżeń” powoduje przeniesienie na Państwa z tą chwilą, ryzyka ewentualnych 
uszkodzeń towaru.
5. Jakość towaru
BORYSOWSKI & Spółka jako sprzedawca zobowiązuje się w zamian za cenę wskazaną na fakturze VAT 
przekazać do Państwa dyspozycji jako konsumenta, zamówiony towar, w stanie zgodnym z umową, wolnym 
od wad. Jeżeli w warunkach gwarancji danego produktu nie określono inaczej to towar objęty jest na 
terytorium Polski dwunastomiesięczną gwarancją braku istotnych usterek spowodowanych wadą fabryczną 
licząc od daty sprzedaży wskazanej na fakturze jego zakupu. Gwarancją nie są objęte produkty 
zamontowane / użytkowane w sposób niezgodny z ogólnie przyjętymi zasadami montażu / użytkowania tego 
typu produktów lub dostarczoną wraz z tym produktem Instrukcją Montażu i Użytkowania. Nie podlegają 
gwarancji również usterki które powstały na skutek intensywności użytkowania w warunkach innych niż te 
mające miejsce w przypadku domu / mieszkania normalnej cztero-osobowej rodziny jak również te powstałe 
w wyniku mechanicznego uszkodzenia związanego z upadkiem, wyłamaniem, naciskiem, stłuczniem, 
uderzeniem, wyrwaniem, porysowaniem i t.p. 
Wystąpienie usterki należy w pierwszej kolejności skonsultować z naszym działem serwisu tel. 227 514 779 
lub 609 370 000 który wskaże sposób najszybszego usunięcia awarii. Produkty posiadające wady fabryczne 
należy dostarczyć do siedziby BORYSOWSKI & Spółka gdzie w przypadku uznania reklamacji zostaną 
bezpłatnie naprawione lub wymienione na nowe a następnie zwrócone konsumentowi. Okres gwarancji w 
takim przypadku zostaje przedłużony o czas naprawy. Termin naprawy produktu w ramach gwarancji wynosi 
zwykle nie więcej niż 14 dni od chwili jego dostarczenia sprzedawcy, jednak w przypadku braku części 
zamiennych może on zostać przedłużony o czas niezbędny na ich sprowadzenie od producenta. Ta 
gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z przepisów o rękojmi za 
wady rzeczy sprzedanej.
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