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Warunki ogólne sprzedaży internetowej firmy Laufen Polska Sp. z o.o. 

 

[https://www.laufen-cleanet.com/pl-pl/] jest platformą market place („Market-place”), za 
pośrednictwem której firma Laufen Polska Sp. z o.o. sprzedaje niektóre produkty marki Laufen. 
Za pośrednictwem strony internetowej można zamawiać produkty i dokonywać zakupów od 
firmy Roca Polska Sp. z o.o. („Laufen”) z siedzibą* ul. Wyczółkowskiego 20,                44-109 
Gliwice, Polska, NIP 969-11-11-800 

Niniejsze warunki sprzedaży określają zasady sprzedaży i dostawy produktów oferowanych na 
stronie internetowej. 

 

2. PRODUKTY  

Produkty sprzedawane przez firmę Roca można znaleźć pod poniższym linkiem  
https://www.laufen-cleanet.com/pl-pl/materialy-eksploatacyjne.html (dalej „Produkty ”). Obok 
każdego produktu podane są jego właściwości, cena sprzedaży i koszty przesyłki. 

 

3. FORMALNO ŚCI WYMAGANE PRZY DOKONYWANIU ZAKUPÓW ZA 
POŚREDNICTWEM MARKET-PLACE 

3.1 W trakcie procesu zakupu można korzystać z danych osobowych zapisanych już 
wcześniej podczas rejestracji lub zarejestrować się, dzięki czemu proces zakupów                   w 
przyszłości będzie przebiegał sprawniej. Można również skorzystać z opcji zakupu bez 
rejestracji, wybierając zakupy jako „gość”.  

3.1.1 Podczas procesu rejestracji należy wprowadzić dane osobowe i informacje                               
o urządzeniu/urządzeniach https://www.laufen-cleanet.com/pl-pl/contacts, 
https://www.laufen-cleanet.com/pl-pl/przedluzenie-gwarancji.html lub https://www.laufen-
cleanet.com/pl-pl/customer/account/create/. Można wprowadzić również dane instalatora lub 
serwisu technicznego instalującego produkt. Należy wprowadzić datę pierwszego użycia.  

3.1.2 Dzięki rejestracji kupującego i urządzenia automatycznie rozszerzana jest gwarancja na 
dodatkowy okres jednego roku na części zamienne do urządzenia. Rozszerzenie to oferuje firma 
Laufen. Po zakończeniu rejestracji zostanie wysłane stosowne potwierdzenie w wiadomości e-mail. 

3.1.3 Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. W przypadku niedostarczenia wymaganych 
danych firma Laufen może, według własnego uznania, nie przetworzyć Pana/Pani wniosku. 

Należy zagwarantować, że dane przekazywane firmie Laufen są prawdziwe i aktualne. 
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Dane przekazywane firmie Laufen przez kupującego w trakcie rejestracji. 

Pełne imię i nazwisko lub nazwa spółki: __________________________ 

Numer identyfikacji podatkowej (w przypadku spółki): __________________________ 

Adres: ____________________________________________ 

Adres e-mail: _____________________________________ 

Numer seryjny urządzenia:_______________________________ 

Data uruchomienia urządzenia:______________________ 

 

W przypadku osób fizycznych: 

(a) Potwierdzenie pełnoletności: ____ 
(b) Zakup produktów do użytku (i) prywatnego/(ii) komercyjnego?  

Należy zagwarantować, że dane przekazywane firmie Laufen są prawdziwe. 

3.2. Przetwarzanie danych osobowych 

Przekazywane dane traktowane są jako dane poufne zgodnie z poniższymi zasadami:  

(a) Dane przekazywane podczas rejestracji na stronie www laufen-cleanet.com lub 
tradycyjną pocztą zostaną włączone do bazy danych firmy Laufen i będą przetwarzane w celu 
kontrolowania, utrzymywania, zarządzania relacjami z użytkownikiem platformy Market-place 
z firmą Laufen, włączając m.in. udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski. 

(b) Wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Laufen lub 
inną spółkę należącą do Grupy Laufen w celu przekazywania informacji o produktach                          
i usługach, promocjach i ofertach specjalnych, włączając wszystkie informacje uznane za 
interesujące dla użytkownika na podstawie analizy różnych przekazanych nam danych lub 
historii przeglądania stron internetowych, uwzględniając transakcje internetowe, chyba że                            
w odpowiednim polu podczas rejestracji zostanie wskazane inaczej.  

W ten sposób możemy przekazywać informacje za pośrednictwem poniższych środków: 

· wiadomość poczty elektronicznej, 
· telefon (włączając połączenia automatyczne, czyli połączenia zawierające nagrane 
wiadomości z informacjami o promocjach i reklamy), 
· wiadomości SMS lub inna forma wiadomości elektronicznej (włączając MMS, wiadomości 
graficzne, wiadomości w formie wideo, wiadomości błyskawiczne itp.), 
· tradycyjna poczta, 
· fax, 
· każda inna forma, którą firma Laufen uzna za stosowną w danej chwili. 
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W każdej chwili można anulować udzieloną zgodę, jak również sprzeciwić się przetwarzaniu 
swoich danych, wysyłając stosowną wiadomość na poniższy adres: biuro@roca.pl. 

 

4. WARUNKI SPRZEDAŻY 

4.1. Dokonanie wyboru kupowanych produktów oznacza akceptację niniejszych warunków 
sprzedaży w ramach Market-place.   

4.2. W trakcie procesu zakupu należy podać miejsce dostawy produktów. Należy pamiętać, 
że firma Laufen z przyczyn logistycznych może dostarczać produkty tylko na terenie Polski. 
Cena zakupu produktów, która zostanie podana po zakończeniu wyboru, o którym mowa 
w poniższym podpunkcie 4.3, obejmuje usługę przygotowania i dostawy produktów pod 
wskazany adres.  

4.3. Po dokonania wyboru kupowanych produktów platforma Market-place poda całkowity 
koszt zakupu produktów wraz podatkiem VAT. Należy opłacić kwotę za wybrane produkty 
plus kwotę podatku VAT za pomocą jednego z poniższych sposobów płatności:  

4.3.1 Przelew bankowy na poniżej wskazany rachunek:  

Bank BNP Paribas 29 1600 1172 0002 3303 1260 0001 

4.3.2 Płatność za pośrednictwem DotPay (PLN) – należy pamiętać, że całkowita kwota 
sprzedaży i podatku VAT zostanie przeliczona na kwotę całkowitą wyrażoną w PLN i taka 
kwota (w PLN) będzie zapłacona na konto Laufen. 

Po dokonaniu płatności zostanie przesłana wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie 
należności przez firmę Laufen. W przypadku płatności za pośrednictwem DotPay 
potwierdzenie jest powiązane z potwierdzeniem zakupu.  

4.4. Sprzedaż nie dochodzi do skutku do czasu otrzymania wiadomości [e-mail] 
z przyjęciem zamówienia przez firmę Laufen. Tylko po takim przyjęciu zamówienia kwota 
zakupu za produkty zostanie przekazana firmie Laufen. 

W przypadku braku możliwości przyjęcia zamówienia przez firmę Laufen zostanie przesłana 
stosowna wiadomość e-mail, a firma Laufen zwróci zapłaconą kwotę bez żadnych 
dodatkowych kosztów dla kupującego. 

4.5. Zakupione produkty zostaną dostarczone pod wskazany adres w ciągu 20 dni, licząc od 
przyjęcia zamówienia przez firmę Laufen. Razem z produktami zostanie przesłana stosowna 
faktura. 

4.5.1 Niniejsza platforma Market-place została zaprojektowana do dostarczania przesyłek 
obejmujących domyślne koszty przesyłek na terenie Polski.  

4.6. Po otrzymaniu produktów pod wskazany adres należy dokładnie sprawdzić, czy 
znajdują się w dobrym stanie. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek wady w produkcie lub 
dostawy błędnego produktu, lub w nieodpowiedniej ilości należy powiadomić firmę Laufen 
w terminie 4 dni, uzupełniając poniższe pole w platformie Market-place lub przesyłając e-mail 
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na poniższy adres: sklep@laufen.pl. W przesłanej wiadomości należy szczegółowo opisać 
przyczynę wady lub błędu. W przypadku wady lub błędu z winy firmy Laufen, firma Laufen 
wymieni lub naprawi (wedle uznania) wadliwy produkt lub naprawi błąd w najkrótszym 
możliwym terminie bez dodatkowych kosztów dla klienta.  

4.7. Zasady platformy Market-place dotyczące rezygnacji z zakupu produktów lub 
zwrotów:  

(a) Firma Laufen nie ma obowiązku przyjmowania (nawet w sytuacji skorzystania z prawa 
rezygnacji, o którym mowa w podpunkcie (d) poniżej) zwrotu produktów uszkodzonych lub 
używanych bądź też produktów, którym brakuje elementów lub części, chyba że taki stan 
produktu wynika z wad, o których mowa w punkcie 4.6. 

(b) W przypadku rezygnacji z zakupu produktów zanim firma Laufen przyjmie zamówienie 
nie zostaną naliczone żadne koszty. 

(c) W przypadku rezygnacji z zakupów po przyjęciu zamówienia przez firmę Laufen, 
Laufen zastrzega sobie prawo do potrącenia kwoty wysokości 10% zapłaconej ceny, co 
najmniej 20 PLN.   

(d) Prawo do odstąpienia. Prawo do zwrotu produktów zakupionych od firmy                          i 
odstąpienia od umowy zakupu tych produktów przysługuje klientowi w terminie do 14 dni 
kalendarzowych, licząc od daty otrzymania ostatniego z produktów. Odstąpienie takie nie 
wiąże się z dodatkowymi kosztami i nie wymaga wskazania przyczyn.   

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia należy przesłać do firmy Laufen formularz zwrotu 
dostępny na platformie Market-place, korzystając z poniższego adresu poczty elektronicznej: 
sklep@laufen.pl lub na adres pocztowy firmy Laufen, ul. Wyczółkowskiego 20, 44-109 Gliwice, 
Polska lub w jakikolwiek inny sposób gwarantujący otrzymanie wiadomości przez firmę 
Laufen.  

W przypadku gdy zwracany produkt stanowi część zakupów obejmujących więcej niż jeden 
produkt, a cały zakup objęty był zniżką lub promocją zwrot powinien obejmować wszystkie 
produkty objęte taką zniżką czy promocją. 

Po otrzymaniu przez firmę Laufen zwracanych produktów w ramach korzystania z prawa do 
odstąpienia we wskazanym terminie i po sprawdzeniu stanu zwracanych produktów firma 
Laufen zwróci kwotę zakupy produktów oraz koszty dostawy w trybie zwykłym. Zwrot 
zapłaconej kwoty nastąpi w ciągu 30 dni od otrzymania produktu przez firmę Laufen w takiej 
samej formie, w jakiej dokonano zapłaty za produkt. 

Należy pamiętać, że koszty transportu zwracanych produktów pokrywa kupujący. 

(e) Po upływie wskazanego terminu na skorzystanie z prawa do odstąpienia produkt można 
zwrócić wyłącznie za zgodą firmy Laufen.  
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5. GWARANCJA PRODUKTÓW 

Produkty kupowane na Market-place https://www.laufen-cleanet.com/pl-pl/materialy-
eksploatacyjne.html objęte są ogólną gwarancją oferowaną przez firmę Laufen dla wszystkich 
swoich produktów podanych w aktualnym cenniku Laufen obowiązującym na terenie RP. 

Jeśli po stosownym sprawdzeniu firma Laufen uzna, że produkt jest wadliwy lub został 
uszkodzony z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi firma Laufen, firma Laufen może 
(1) wymienić wadliwy produkt na nowy – w takim przypadku Laufen pokryje koszty wymiany 
lub (2) naprawić produkt, przy czym pokryje wówczas koszty naprawy i zwrotu wadliwego 
produktu. Powyższe zapisy są zgodne z obowiązującym prawem w zakresie gwarancji 
posprzedażowej produktów konsumenckich. 

 

6. PRAWO WŁAŚCIWE  

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim. 
Sądy w mieście Gliwice są kompetentne do rozstrzygania sporów wynikłych z transakcji 
przeprowadzanych w ramach niniejszej umowy Market-place.  
W razie problemów z realizacją zakupów online można skorzystać z poniższego linka 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/ w celu rozwiązania problemu na drodze pozasądowej pod 
warunkiem, że kupujący mieszka na terenie Unii Europejskiej a firma sprzedająca również ma 
swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.  
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