Regulamin sklepu internetowego
BSH SprzĊt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Sklep internetowy BSH SprzĊt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem
www.bosch-home.pl/store („Sklep Internetowy”) jest prowadzony przez BSH SprzĊt Gospodarstwa
Domowego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w Al. Jerozolimskich 183, 02-222 Warszawa, wpisaną
do rejestru przedsiĊbiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000023973, z kapitałem zakładowym 300.000.000 złotych, NIP: 5240104641,
Regon: 012604823 („BSH” lub „Sprzedawca”).

DEFINICJE:
Call Center – infolinia telefoniczna Sprzedawcy znajdująca siĊ pod numerem 801 191 534, za
poĞrednictwem której Klient moĪe skontaktowaü siĊ ze Sprzedawcą w sprawach Sklepu
Internetowego, Artykułów lub Zamówienia. Opłata za połączenie z Call Center jak za połączenie
lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej.
Dokument SprzedaĪy – dokument stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy miĊdzy Klientem a
Sprzedawcą. Dokument SprzedaĪy zawiera informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827; dalej
„Ustawa”), które są wymagane na podstawie art. 21 ust. 1 Ustawy.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolnoĞü do czynnoĞci prawnych, w tym Konsument,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebĊdąca osobą prawną, ale dysponująca zdolnoĞcią
prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególnoĞci dokonująca zakupu Artykułów.
Konsument – Klient bĊdący osobą fizyczną, który dokonuje czynnoĞci prawnej niezwiązanej
bezpoĞrednio z jego działalnoĞcią gospodarczą lub zawodową.
Konto MyBosch – dostĊpne po Rejestracji Klienta na MyBosch, indywidualne konto stanowiące
zbiór danych dotyczących Klienta oraz informacje o Zamówieniach Klienta składanych w Sklepie
Internetowym, w ramach którego Klient ma moĪliwoĞü, m.in., zarządzania swoimi danymi
osobowymi, danymi do faktury, składania ZamówieĔ, wglądu do wczeĞniej złoĪonych ZamówieĔ,
oraz ma moĪliwoĞü usuniĊcia konta MyBosch. JeĪeli w czasie dokonywania rejestracji w Sklepie
Internetowym funkcjonuje program MyBosch, wówczas dziĊki załoĪeniu Konta MyBosch Klient
przystĊpuje do programu MyBosch, w związku z czym moĪe przysługiwaü mu wiele korzyĞci
okreĞlonych w regulaminie programu MyBosch. JeĪeli w czasie dokonywania rejestracji w Sklepie
Internetowym funkcjonuje program MyBosch załoĪenie Konta MyBosch wymaga akceptacji
regulaminu programu MyBosch. W dniu publikacji Regulaminu Sklepu Internetowego regulamin
programu
MyBosch
jest
dostĊpny
pod
adresem:
https://www.boschhome.pl/mybosch#/Togglebox=3431853-4649437-1/ w zakładce Regulamin programu MyBosch.
Koszyk – funkcjonalnoĞü Sklepu Internetowego, wskazująca wybrane przez Klienta Artykuły oraz
umoĪliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikacjĊ Zamówienia, w szczególnoĞci w zakresie: liczby
Artykułów, adresu dostawy, wyboru sposobu płatnoĞci.
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Polityka PrywatnoĞci – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych
Klienta – osoby fizycznej dla strony internetowej www-bosch.home.pl, w tym dla strony Sklepu
Internetowego, dostĊpny pod adresem http://www.bosch-home.pl/polityka-prywatnosci.html, i
stanowiący integralną czĊĞü niniejszego Regulaminu.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, który dotyczy sprzedaĪy przy
wykorzystaniu Ğrodków porozumiewania siĊ na odległoĞü oraz Ğwiadczenia usług drogą
elektroniczną przez Sklep Internetowy. W zakresie usług Ğwiadczonych drogą elektroniczną niniejszy
Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Ğwiadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z póĨn. zm.).
Rejestracja – jednorazowa czynnoĞü polegająca na załoĪeniu przez Klienta Konta MyBosch w
zakładce MyBosch.
Artykuły – prezentowane przez SprzedawcĊ czĊĞci zamienne i akcesoria do produktów marki Bosch
oraz Ğrodki do pielĊgnacji i czystoĞci, a takĪe usługi podłączenia, wymiany czĊĞci oraz pielĊgnacji w
zakresie produktów marki Bosch, które są dostĊpne za poĞrednictwem Sklepu Internetowego.
Zamówienie – złoĪona Sprzedawcy przez Klienta oferta zawarcia umowy sprzedaĪy Artykułów na
odległoĞü za poĞrednictwem Sklepu Internetowego, złoĪona na formularzu wygenerowanym na
stronie Sklepu Internetowego i okreĞlająca m.in. rodzaj i liczbĊ Artykułów, ich cenĊ, jak równieĪ
warunki i koszty dostawy i wybór sposobu płatnoĞci.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin okreĞla zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, a w
szczególnoĞci: składania ZamówieĔ na Artykuły dostĊpne w Sklepie Internetowym, dostarczania
Klientowi zamówionych Artykułów, zapłaty przez Klienta ceny sprzedaĪy Artykułów, uprawnienia
Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaĪy Artykułów oraz zasady składania i rozpatrywania
reklamacji.
2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Artykułów oraz
składania ZamówieĔ, system teleinformatyczny Klienta powinien spełniaü nastĊpujące minimalne
wymagania techniczne: a) aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikacje
przez protokół HTTPS, b) prawidłowo zainstalowaną przeglądarkĊ internetowa obsługującą standard
HTML 5 oraz technologie kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0
lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 12.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 15.0 lub nowszej,
Opera w wersji 12.0 lub nowszej. Przeglądarki powinny pracowaü w rozdzielczoĞci ekranu nie
mniejszej niĪ 1024x768 pikseli c) włączoną obsługĊ Java Script oraz cookies (zwykle domyĞlnie
włączona w przeglądarce). JeĪeli Klient chce złoĪyü Zamówienie musi równieĪ dysponowaü kontem
poczty elektronicznej (email).
3. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego
przeznaczeniem. Klient zobowiązuje siĊ do niepodejmowania jakichkolwiek działaĔ, które mogłyby
wpłynąü na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w szczególnoĞci, do jakiegokolwiek
ingerowania w zawartoĞü Sklepu Internetowego, w tym w konta Klientów, czy teĪ w jego elementy
techniczne, do podawania nieprawdziwych danych, czy teĪ korzystania z cudzych instrumentów
płatniczych lub Ğrodków finansowych w celu dokonywania zakupów Artykułów. Klient zobowiązuje
siĊ nie dostarczaü treĞci o charakterze bezprawnym, ani sprzecznych z dobrymi obyczajami.
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4. W przypadku, gdy ze Sklepu Internetowego korzysta osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niebĊdąca osobą prawną, ale dysponująca zdolnoĞcią prawną, osoba fizyczna, która w jej imieniu
korzysta ze Sklepu lub składa Zamówienie potwierdza, Īe ma prawo do reprezentowania takiego
podmiotu.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnoĞci za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu
Sklepu Internetowego, spowodowane niekompatybilnoĞcią infrastruktury technicznej Klienta ze
Sklepem Internetowym.
6. Regulamin jest dostĊpny w stopce strony pod adresem internetowym https://www.boschhome.pl/sklep oraz w siedzibie Sprzedawcy mieszczącej siĊ pod adresem Al. Jerozolimskie 183 w
Warszawie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w kaĪdym czasie.
Zmiany nie bĊdą naruszaü praw nabytych przez Klienta, w tym w stosunku do ZamówieĔ złoĪonych
i niezrealizowanych przed dniem wejĞcia w Īycie zmiany Regulaminu stosuje siĊ Regulamin w wersji
obowiązującej na dzieĔ złoĪenia Zamówienia. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie
Regulaminu poprzez wysłanie informacji o takiej zmianie wraz z treĞcią zmienionego Regulaminu
na adres mailowy do kontaktu podany przez Klienta przy rejestracji konta MyBosch oraz zamieĞci
informacjĊ o zmianie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Zmiana Regulaminu Sprzedawcy
wejdzie w Īycie w terminie 14 dni od poinformowania o takiej zmianie. Klient, który nie wyraĪa
zgody na zmianĊ Regulaminu Sprzedawcy, powinien zaprzestaü korzystania ze Sklepu
Internetowego.
7. Warunkiem złoĪenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym jest zaakceptowanie
Regulaminu. Do złoĪenia Zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne jest potwierdzenie przez
Klienta, Īe zapoznał siĊ i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
8. Aby skontaktowaü siĊ ze Sprzedawcą naleĪy zadzwoniü na Call Center. Operator telefoniczny, z
którego korzysta Klient, moĪe pobieraü opłatĊ za połączenie z tym numerem zgodnie ze swoim
pakietem taryfowym.

§ 2 Sposoby korzystania ze Sklepu
1. Klient moĪe korzystaü ze Sklepu Internetowego, jako: a) Klient posiadający Konto MyBosch i
korzystający ze Sklepu Internetowego po zalogowaniu na Konto MyBosch; lub b) w formule „Kup
bez rejestracji” – bez logowania lub rejestrowania Konta MyBosch.
2. REJESTRACJA Konta MyBosch. Rejestracja Konta MyBosch wymaga wypełnienia przez
Klienta formularza rejestracyjnego, który jest dostĊpny na stronie https://www.boschhome.pl/mybosch to jest: a) podania nastĊpujących danych: tytułu grzecznoĞciowego, imienia,
nazwiska, adresu e-mail, adresu, numeru telefonu; b) zapoznania siĊ Klienta z Regulaminem Sklepu,
regulaminem MyBosch (jeĪeli program MyBosch funkcjonuje w czasie dokonywania rejestracji) i
Polityką PrywatnoĞci oraz akceptacji ich postanowieĔ.
3. Rejestracja Konta MyBosch, jak równieĪ korzystanie z funkcjonalnoĞci stron Sklepu
Internetowego (w tym przeglądanie Artykułów, korzystanie z Konta MyBosch), jest nieodpłatne.
4. Po zarejestrowaniu Konta MyBosch kaĪdorazowe logowanie na Konto MyBosch odbywa siĊ przy
uĪyciu nastĊpujących danych Klienta podanych w formularzu rejestracyjnym; adres e-mail oraz
hasło. W celu dokonania zakupu naleĪy podaü ponadto kaĪdorazowo adres dostawy oraz dane
nabywcy w celu wystawienia faktury, jeĪeli informacje te róĪnią siĊ od danych podanych w trakcie
rejestracji Konta MyBosch.
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5. Sprzedawca ma prawo zablokowaü Konto MyBosch Klienta (tj. uniemoĪliwiü Klientowi
uzyskiwanie dostĊpu oraz dokonywanie modyfikacji na Koncie MyBosch), jeĪeli uzna działanie
Klienta w ramach Sklepu Internetowego za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub postanowienia niniejszego Regulaminu lub mającego
zastosowanie regulaminu MyBosch. O zamiarze zablokowania Konta MyBosch Klient zostanie
powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany za poĞrednictwem Konta MyBosch z 7dniowym wyprzedzeniem. Zablokowanie Konta MyBosch oznacza wypowiedzenie przez
SprzedawcĊ umowy z Klientem o Ğwiadczenie usług drogą elektroniczną dotyczących Konta
MyBosch, ze skutkiem natychmiastowym. Zamówienie przyjĊte do realizacji przez SprzedawcĊ
przed zablokowaniem Konta MyBosch podlega wykonaniu na zasadach formuły „Kup bez
Rejestracji”, o której mowa w pkt. 9 poniĪej.
6. Klient moĪe w terminie nie dłuĪszym niĪ 30 (trzydzieĞci) dni od otrzymania zawiadomienia o
zablokowaniu Konta MyBosch, zwróciü siĊ do Sprzedawcy o przekazanie danych zgromadzonych
na Koncie MyBosch, w szczególnoĞci kopii składanych ZamówieĔ. Sprzedawca przekaĪe takie dane
Klientowi w formie elektronicznej w terminie nie dłuĪszym niĪ 14 (czternaĞcie) dni od dnia
przesłania Īądania przez Klienta. Po upływie ww. terminu dane dostĊpne na Koncie MyBosch zostaną
usuniĊte.
7. JeĪeli Klient chce usunąü Konto MyBosch moĪe to zrobiü w kaĪdej chwili, po zalogowaniu siĊ do
swojego konta, w zakładce Mój Profil „UsuĔ konto”. Po usuniĊciu Konta MyBosch nie ma
moĪliwoĞci jego przywrócenia. Umowa o Ğwiadczenie usług drogą elektroniczną, dotyczących Konta
MyBosch, wygasa z chwilą usuniĊcia Konta MyBosch.
8. W przypadku, gdy Klient nie korzysta z Konta MyBosch przez okres co najmniej 1 (jednego) roku,
Sprzedawca ma prawo usunąü Konto MyBosch. Klient zostanie zawiadomiony przez SprzedawcĊ o
zamiarze usuniĊcia Konta MyBosch z 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy Klient bĊdzie
nadal zainteresowany posiadaniem Konta MyBosch i przed upływem terminu 7-dniowego od
otrzymania zawiadomienia Sprzedawcy poinformuje o tym SprzedawcĊ wysyłając odpowiedĨ na
zawiadomienie Sprzedawcy o zamiarze usuniĊcia Konta MyBosch, wówczas Konto MyBosch nie
zostanie usuniĊte.
9. UsuniĊcie Konta MyBosch powoduje ustanie uczestnictwa w programie MyBosch.
10. FORMUŁA „Kup bez rejestracji”. Wymóg rejestracji i korzystania z Konta MyBosch nie ma
zastosowania do Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego z formuły „Kup bez rejestracji”.
W takim przypadku, Klient przed złoĪeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełniü formularz
rejestracyjny poprzez podanie: (i) imienia i nazwiska/danych do faktury Klienta; (ii) adresu do faktury
Klienta; (iv) adresu poczty elektronicznej email; oraz (v) numeru telefonu kontaktowego; oraz (vi)
złoĪenie oĞwiadczenia, o którym mowa w § 2 pkt 2 (b) powyĪej. Dokonanie ww. czynnoĞci jest
niezbĊdne do złoĪenia Zamówienia.

§ 3 Informacja o Artykułach
1. Informacje o Artykułach, w tym ceny, zdjĊcia i opisy Artykułów widniejące na stronie Sklepu
Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do
zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
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2. Ceny wszystkich Artykułów dostĊpnych na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto
(zawierają podatek VAT) i są wyraĪone w złotych polskich. Ceny Artykułów nie zawierają kosztów
dostawy. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy Artykułu przez Klienta.
3. Informacja o cenie Artykułu objĊtego Zamówieniem ma charakter wiąĪący od momentu
otrzymania przez Klienta informacji o realizacji Zamówienia przez SprzedawcĊ zgodnie z § 4
niniejszego Regulaminu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Artykułów oferowanych w Sklepie Internetowym,
kosztów dostawy Zamówienia, zamieszczania informacji o nowych Artykułach, wycofywania
Artykułów z asortymentu, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu
Internetowego, bądĨ wprowadzenia w nich zmian w sposób nienaruszający praw nabytych przez
Klienta. Sprzedawca potwierdza, Īe wykonywanie przez niego uprawnieĔ, o których mowa w
poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienie złoĪone i przyjĊte do realizacji przez SprzedawcĊ
przed dniem wejĞcia w Īycie okreĞlonej zmiany.
4. Klient nie ma prawa kopiowaü ani wykorzystywaü zdjĊü i opisów Artykułów, ani jakichkolwiek
informacji zawartych w Sklepie Internetowym do innych celów niĪ przeglądanie i dokonywanie
zakupów Artykułów w Sklepie Internetowym. Klient przyjmuje do wiadomoĞci, Īe korzystanie ze
zdjĊü, opisów Artykułów lub innych informacji zawartych w Sklepie Internetowym w innych celach
moĪe stanowiü naruszenie praw autorskich oraz innych praw własnoĞci intelektualnej.

§ 4 Zakupy
1. Zamówienia w Sklepie Internetowym moĪna składaü poprzez stronĊ internetową Sklepu dostĊpną
pod adresem https://www.bosch-home.pl/sklep .
2. Klient moĪe złoĪyü Zamówienie w nastĊpujący sposób:
a) przez Konto MyBosch - po zarejestrowaniu Konta MyBosch i zalogowaniu siĊ na Konto MyBosch;
lub
b) w formule „Kup bez rejestracji” - tj. bez koniecznoĞci rejestrowania siĊ lub logowania na Konto
MyBosch, po spełnieniu wymagaĔ okreĞlonych w § 2 pkt. 9 powyĪej.
3. Do złoĪenia zamówienia potrzebne jest oĞwiadczenie o zapoznaniu siĊ Klienta z Regulaminem i
Polityką PrywatnoĞci oraz akceptacji ich postanowieĔ.
4. Zamówienia w Sklepie Internetowym moĪna składaü dwadzieĞcia cztery (24) godziny na dobĊ
przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeĪeniem, Īe Zamówienia złoĪone po godzinie 11.00 oraz w dni
ustawowo wolne od pracy bĊdą rozpatrywane nastĊpnego dnia roboczego.
5. W celu złoĪenia Zamówienia naleĪy przejĞü do sekcji „Koszyk”, gdzie Klient powinien wskazaü
wybrane Artykuły oraz ich liczbĊ. Po skompletowaniu Koszyka naleĪy wybraü adres dostawy (jeĞli
jest inny niĪ adres Klienta podany w ustawieniach Konta MyBosch). W przypadku, gdy Klient składa
Zamówienie bez rejestracji Konta MyBosch w ramach formuły „Kup bez rejestracji”, Klient
powinien podaü dane, o których mowa w § 2 pkt. 9 powyĪej, w tym podaü adres dostawy. Po
wskazaniu adresu dostawy pojawi siĊ informacja o Kosztach Dostawy Zamówienia. Po akceptacji
Kosztów Dostawy Zamówienia, pojawi siĊ informacja podsumowująca Zamówienie Klienta, w tym
informacje o: zamawianych Artykułach i ich liczbie; cenie zamawianych Artykułów oraz Kosztach
Dostawy Zamówienia (w tym informacja o łącznej kwocie do zapłaty obejmującej cenĊ zamawianych
Artykułów i Koszty Dostawy Zamówienia). W celu złoĪenia Zamówienia w Sklepie Internetowym
5
Regulamin Sklepu_23.05.2018

naleĪy kliknąü na przycisk „Zamawiam i płacĊ”. ZłoĪone Zamówienie Klienta zostanie przesłane do
Sprzedawcy, a Klient zostanie przekierowany na stronĊ wyboru sposobu i terminu zapłaty. Na tej
stronie Sklepu Internetowego bĊdzie przedstawiona informacja o sposobach i terminach zapłaty w
Sklepie Internetowym oraz o ewentualnych ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz
akceptowania płatnoĞci.
6. ZłoĪenie Zamówienia przez Klienta oznacza złoĪenie przez niego Sprzedawcy oferty zawarcia
umowy sprzedaĪy (kupna) zgodnie z treĞcią Zamówienia, gdzie Klient w Zamówieniu składa ofertĊ
nabycia wskazanych w Zamówieniu Artykułów po cenach okreĞlonych w Zamówieniu oraz
zobowiązuje siĊ do odbioru Artykułów i zapłaty ceny Artykułów oraz Kosztów Dostawy podanych
w Zamówieniu. Oferta Klienta obowiązuje przez 1 (jeden) dzieĔ roboczy od dnia jej złoĪenia.
7. Po złoĪeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany na Koncie MyBosch
lub w formularzu rejestracyjnym (formuła „Kup bez rejestracji”) Sprzedawca wysyła potwierdzenie
otrzymania oferty Klienta zgodnie z treĞcią Zamówienia. Potwierdzenie to zostanie wysłane przez
SprzedawcĊ niezwłocznie, w kaĪdym razie w okresie obowiązywania oferty Klienta, o którym mowa
w pkt. 6 powyĪej. W razie przyjĊcia Zamówienia Sprzedawca wysyła informacjĊ o realizacji
Zamówienia. Wraz z informacją o realizacji Zamówienia Sprzedawca przekaĪe Klientowi, za
poĞrednictwem poczty elektronicznej, Dokument SprzedaĪy, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy.
8. Z chwilą potwierdzenia realizacji Zamówienia przez SprzedawcĊ w informacji o realizacji
Zamówienia zostaje zawarta z Klientem umowa sprzedaĪy Artykułów wskazanych w Zamówieniu.
Informacja Sprzedawcy o realizacji Zamówienia jest oĞwiadczeniem Sprzedawcy o przyjĊciu oferty
Klienta, o której mowa w ust. 6 powyĪej. JeĪeli Sprzedawca nie wyĞle informacji o realizacji
Zamówienia w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia złoĪenia Zamówienia, oferta Klienta
przestaje wiązaü i umowa sprzedaĪy Artykułów objĊtych Zamówieniem nie dochodzi do skutku. W
takim przypadku, jeĞli Klient dokonał juĪ zapłaty za Zamówienie, Sprzedawca ma obowiązek
niezwłocznie zwróciü Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatnoĞci za Zamówienie, tj. nie
póĨniej niĪw terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od wysłania do Klienta informacji o nieprzyjĊciu
Zamówienia, a w kaĪdym razie w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od upływu terminu związania
ofertą, o którym mowa w pkt. 6 powyĪej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatnoĞci przy uĪyciu takiego
samego sposobu zapłaty, jakiego uĪył Klient, chyba Īe Klient wyraĨnie zgodził siĊ na inny sposób
zwrotu, który nie wiąĪe siĊ dla niego z Īadnymi kosztami.
9. Dostawy Artykułów są realizowane przez Sklep Internetowy do miejsc dostawy zlokalizowanych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10. W odniesieniu do Klientów bĊdących przedsiĊbiorcami nie stosuje siĊ art. 662 Kodeksu cywilnego
oraz art. 682 Kodeksu cywilnego.
11. Klient bĊdzie informowany przez SprzedawcĊ o zmianach w statusie realizacji Zamówienia za
pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany na Koncie MyBosch
lub w formularzu rejestracyjnym (formuła „Kup bez rejestracji”).
12. W przypadku sprzedaĪy promocyjnej oraz wyprzedaĪy, na które przeznaczona jest ograniczona
liczba Artykułów, realizacja Zamówienia nastĊpowaü bĊdzie według kolejnoĞci otrzymywanych
przez SprzedawcĊ ZamówieĔ, aĪ do wyczerpania zapasów objĊtych tą formą sprzedaĪy.
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§ 5 Sposoby PłatnoĞci
1. W Sklepie Internetowym istnieje moĪliwoĞü dokonywania płatnoĞci w nastĊpujący sposób:
(a) Przelewy 24 – przelew naleĪy wysłaü bezpoĞrednio na indywidualny, dedykowany konkretnemu
Zamówieniu, numer rachunku bankowego. Przystąpienie do realizacji Zamówienia nastąpi
natychmiast, tj. w kaĪdym razie nie póĨniej niĪ w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego, po zawarciu
umowy i pozytywnej weryfikacji transakcji płatniczej przez podmiot realizujący płatnoĞci;
(b) płatnoĞü za pobraniem – wybierając tĊ metodĊ Klient dokona płatnoĞci gotówką w momencie
odbioru przesyłki od kuriera. Przystąpienie do realizacji Zamówienia nastąpi natychmiast, tj. w
kaĪdym razie nie póĨniej niĪ w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego po zawarciu umowy sprzedaĪy;
(c) płatnoĞü kartą płatniczą Visa lub Master Card – przystąpienie do realizacji Zamówienia nastąpi
natychmiast, tj. w kaĪdym razie nie póĨniej niĪ w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego po zawarciu
umowy i pozytywnej weryfikacji transakcji płatniczej przez podmiot realizujący płatnoĞci.
2. Za moment dokonania płatnoĞci uwaĪa siĊ pozytywny wynik autoryzacji w przypadku płatnoĞci:
Przelewy 24 i płatnoĞci kartą.

§ 6 Dostawa
1. Czas dostawy Artykułów jest oznaczony na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce
https://www.bosch-home.pl/serwis/kontakt-i-informacje-o-dostawie , w kaĪdym razie wynosi on nie
wiĊcej niĪ 14 dni roboczych. Czas realizacji Zamówienia nastąpi w terminie podanym w informacji
o realizacji Zamówienia. Dostawy realizowane są tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku (tj.
z wyłączeniem sobót).
2. Dostawa Artykułów realizowana jest przez wybraną przez SprzedawcĊ firmĊ kurierską.
3. W dniu przekazania Artykułów firmie kurierskiej Klient jest powiadamiany o tym fakcie poprzez
wysłanie wiadomoĞci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany na Koncie My
Bosch lub podany w formularzu rejestracyjnym (formuła „Kup bez rejestracji”).
4. Koszt dostawy Artykułów, który pokrywa Klient, jest podany na stronie Sklepu Internetowego na
https://www.bosch-home.pl/serwis/kontakt-i-informacje-o-dostawie , a w odniesieniu do
konkretnego Zamówienia – jest wskazany w Koszyku Zamówienia. W Koszyku Zamówienia koszt
dostawy jest wyszczególniony, jako osobna pozycja, i w momencie składania Zamówienia przez
Klienta jest uwzglĊdniony w łącznej wartoĞci Zamówienia (tj. razem z ceną zamawianych
Artykułów).
5. Klient powinien oceniü stan Artykułów dostarczonych przez kuriera. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia Artykułu lub niezgodnoĞci dostarczonego Artykułu z Zamówieniem w obecnoĞci kuriera
moĪna sporządziü protokół reklamacyjny (druk protokołu zobowiązany jest posiadaü kurier)
opisujący podstawĊ reklamacji, a reklamowany Artykuł wraz z fakturą sprzedaĪy przekazaü
kurierowi w celu odesłania do Sprzedawcy. Alternatywnie Klient moĪe złoĪyü reklamacjĊ na
podstawie § 8 Regulaminu i odesłaü reklamowany Artykuł zgodnie z procedurą wskazaną w § 8
Regulaminu.
6. JeĪeli w sytuacji opisanej w pkt. 5 powyĪej, przesyłka zawiera wiĊcej niĪ jeden Artykuł, naleĪy
zwróciü tylko uszkodzony Artykuł. W takim przypadku koszt transportu uszkodzonego Artykułu do
Sprzedawcy ponosi Sprzedawca. Sprzedawca zobowiązany jest wymieniü uszkodzony Artykuł na
nowy Artykuł zgodny z Zamówieniem, oraz wysłaü Artykuł przesyłką na koszt Sprzedawcy. W
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przypadku stwierdzenia uszkodzenia Artykułu w czasie póĨniejszym, a takĪe w przypadku
niesporządzenia protokołu reklamacyjnego w obecnoĞci kuriera lub w razie stwierdzenia dostarczenia
Artykułu niezgodnego z Zamówieniem, Klient powinien postĊpowaü zgodnie z procedurą
reklamacyjną opisaną w § 8 niniejszego Regulaminu.
7. W momencie przyjĊcia Artykułu Klient zobowiązany jest potwierdziü jego odbiór. Z tą chwilą
Artykuł staje siĊ własnoĞcią Klienta.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnoĞci za wydłuĪony czas dostawy Zamówienia lub brak
dostawy Zamówienia z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w
tym podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy Zamówienia.

§ 7 Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z Ustawą Konsument ma prawo odstąpiü od umowy sprzedaĪy Artykułu zakupionego w
Sklepie Internetowym (z zastrzeĪeniem postanowieĔ pkt. 10 poniĪej) bez podawania przyczyny w
terminie 14 (czternastu) dni od dnia, którego Konsument wszedł w posiadanie Artykułu lub którego
osoba trzecia inna niĪ przewoĨnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Artykułu.
2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zobowiązany jest poinformowaü o tym
SprzedawcĊ w terminie wskazanym w ust. 1 powyĪej. Do zachowania terminu wystarczy wysłaü
oĞwiadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu na adres: BSH SprzĊt Gospodarstwa Domowego
sp. z o.o. Centralny Magazyn Serwisu Sklep Internetowy ul. Papiernicza 7, 92-312 ŁódĨ.
Do oĞwiadczenia o odstąpieniu Konsument powinien dołączyü kopiĊ dowodu zakupu.
3. OĞwiadczenie o odstąpieniu od umowy moĪna złoĪyü przy wykorzystaniu formularza, którego
wzór jest dostĊpny na stronie internetowej pod adresem https://www.boschhome.pl/serwis/reklamacje-i-odstapienie-od-umowy , jednak skorzystanie z formularza nie jest
obowiązkowe.
4. Z zastrzeĪeniem pkt. 7 poniĪej, Konsument moĪe odstąpiü zarówno w zakresie całego Zamówienia
(i wtedy odstąpienie bĊdzie skuteczne w odniesieniu do wszystkich Artykułów ujĊtych w
Zamówieniu), jak teĪ w odniesieniu do niektórych tylko Artykułów ujĊtych w Zamówieniu (i wtedy
umowa bĊdzie dalej obowiązywała w odniesieniu do pozostałych Artykułów ujĊtych w Zamówieniu,
w stosunku do których nie wykonano odstąpienia od umowy).
5. W razie odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwróciü Artykuły, w zakresie których
odstąpił od umowy ze Sprzedawcą, niezwłocznie, jednak nie póĨniej niĪ w ciągu 14 dni od dnia, w
którym odstąpił od umowy ze Sprzedawcą. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed
jego upływem.
6. W przypadku odstąpienia od umowy w zakresie Artykułu, który został zakupiony przez
Konsumenta w ramach specjalnego zestawu promocyjnego (np. gdzie Artykuły oferowane w ramach
takiego zestawu promocyjnego są sprzedawane razem w promocyjnej cenie), zwrotowi podlegają
wszystkie Artykuły, które zostały zakupione przez Konsumenta wraz ze zwracanym Artykułem i
stanowiły czĊĞü takiego specjalnego zestawu promocyjnego (tj. zwrotowi podlega cały zestaw
promocyjny).
7. Przy odstąpieniu od umowy Konsument ma moĪliwoĞü przesłania Artykułu, w zakresie którego
odstąpił od umowy, za poĞrednictwem kuriera Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy. JeĞli Konsument
chce skorzystaü z moĪliwoĞci przesłania Artykułu na koszt Sprzedawcy powinien w tym celu
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skontaktowaü siĊ z Call Center czynnym 24h przez 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu: 801 191
534 (opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej). W
przeciwnym razie, przy odstąpieniu od umowy, Konsument bĊdzie musiał ponieĞü bezpoĞrednie
koszty zwrotu Artykułu.
8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie póĨniej niĪ w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oĞwiadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróciü Konsumentowi wszystkie dokonane
przez niego płatnoĞci, w tym koszty dostawy Artykułu do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niĪ najtaĔszy
zwykły sposób oferowany przez SprzedawcĊ). Sprzedawca moĪe jednakĪe wstrzymaü siĊ ze
zwrotem płatnoĞci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Artykułów z powrotem lub
dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zaleĪnoĞci od tego, które zdarzenie nastąpi
wczeĞniej.
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatnoĞci przy uĪyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego uĪył
Konsument, chyba Īe Konsument wyraĨnie zgodził siĊ na inny sposób zwrotu, który nie wiąĪe siĊ
dla niego z Īadnymi kosztami.
10. Dla unikniĊcia wątpliwoĞü Sprzedawca informuje, Īe zgodnie z art. 38 Ustawy, Konsumentowi
nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a) o Ğwiadczenie usług, jeĪeli Sprzedawca wykonał w pełni usługĊ za wyraĨną zgodą Konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczĊciem Ğwiadczenia, Īe po spełnieniu Ğwiadczenia przez
przedsiĊbiorcĊ utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem Ğwiadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczĊtowanym opakowaniu, której
po otwarciu opakowania nie moĪna zwróciü ze wzglĊdu na ochronĊ zdrowia lub ze wzglĊdów
higienicznych, jeĪeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
c) w której Konsument wyraĨnie Īądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej
naprawy lub konserwacji; jeĪeli Sprzedawca Ğwiadczy dodatkowo inne usługi niĪ te, których
wykonania Konsument Īądał, lub dostarcza rzeczy inne niĪ czĊĞci zamienne niezbĊdne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu
do dodatkowych usług lub rzeczy.
11. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy, w razie odstąpienia od umowy Konsument ponosi
odpowiedzialnoĞü za zmniejszenie wartoĞci Artykułu bĊdące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8 Reklamacje
1. Klient moĪe złoĪyü reklamacjĊ według trybu opisanego poniĪej. PoniĪsze postanowienia dotyczące
reklamacji, w Īaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnieĔ Konsumenta
wynikających z przepisów o rĊkojmi za wady rzeczy sprzedanej.
2. Klient powinien zweryfikowaü Artykuły dostarczone przez kuriera. W razie stwierdzenia
dostarczenia uszkodzonego Artykułu lub dostarczenia Artykułu niezgodnego z Zamówieniem (w tym
zarówno niezgodnoĞci rodzaju Artykułu, jak liczby zamówionych Artykułów) Klient ma prawo do
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złoĪenia reklamacji w związku z dostarczeniem uszkodzonego Artykułu lub Artykułu niezgodnego z
Zamówieniem. Klient powinien przekazaü swoją reklamacjĊ niezwłocznie, w kaĪdym razie nie
póĨniej niĪ w ciągu 7 dni od stwierdzenia dostarczenia uszkodzonego Artykułu lub dostarczenia
Artykułu niezgodnego z Zamówieniem.
3. W celu złoĪenia reklamacji w związku z dostarczeniem uszkodzonego Artykułu lub dostarczeniem
Artykułu niezgodnego z Zamówieniem, Klient powinien wypełniü formularz reklamacyjny i przesłaü
go do Sprzedawcy, wraz z reklamowanym Artykułem oraz z dowodem zakupu tego Artykułu od
Sprzedawcy na adres: BSH SprzĊt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Centralny Magazyn Serwisu
Sklep Internetowy z siedzibą przy ul. Papierniczej 1, 92-312 ŁódĨ, wraz z opisem reklamacji
(„Reklamacja”). Na przesyłce z reklamowanym Artykułem Klient powinien umieĞciü w widocznym
miejscu napis „REKLAMACJA”. Klient moĪe skorzystaü ze wzoru dokumentu zgłoszenia
Reklamacji, który jest dostĊpny na stronie Sklepu Internetowego pod adresem https://www.boschhome.pl/serwis/reklamacje-i-odstapienie-od-umowy
4. Koszt dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Artykułu ponosi Sprzedawca. Klient ma
moĪliwoĞü przesłania reklamowanego Artykułu za poĞrednictwem kuriera Sprzedawcy. JeĞli Klient
chce skorzystaü z moĪliwoĞci dostarczenia reklamowanego Artykułu za poĞrednictwem kuriera
Sprzedawcy powinien w tym celu skontaktowaü siĊ z Call Center czynnym 24h przez 7 dni w
tygodniu pod numerem telefonu: 801 191 534 (opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek
operatora sieci komórkowej).
5. W ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od otrzymania Reklamacji Sprzedawca ustosunkuje siĊ do
Reklamacji Klienta i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postĊpowania. W przypadku uznania
Reklamacji Konsumenta, Sprzedawca wymieni reklamowany Artykuł na wolny od wad. W
przypadku Reklamacji Klienta niebĊdącego Konsumentem, jeĪeli wymiana reklamowanego Artykułu
nie bĊdzie moĪliwa lub bĊdzie wymagała nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci kwotĊ zapłaconą
przez Klienta niebĊdącego Konsumentem za reklamowany Artykuł w ciągu 14 (czternastu) dni od
daty rozpatrzenia Reklamacji. Zwrot płatnoĞci nastąpi takim samym sposobem, jakim Klient
niebĊdący Konsumentem dokonał zapłaty. W przypadku zapłaty za pobraniem, zwrot nastąpi na
rachunek bankowy wskazany przez Klienta niebĊdącego Konsumentem.
6. Reklamacje związane z działalnoĞcią Sklepu Internetowego (np. nieprawidłowo naliczone koszty
dostawy lub nieprawidłowe Artykuły znajdujące siĊ w Koszyku) naleĪy wysyłaü pod adres:
sklep.online@bshg.com.

§ 9 Gwarancja
1. Artykuły sprzedawane przez SprzedawcĊ mogą byü objĊte gwarancją udzieloną przez gwaranta.
Sprzedawca nie udziela Īadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Artykuły.
2. Wykonywanie uprawnieĔ z tytułu gwarancji nie ogranicza praw Konsumenta wynikających z
rĊkojmi.

§ 10 OdpowiedzialnoĞü
1. Z zastrzeĪeniem § 8 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialnoĞü z
tytułu rĊkojmi w stosunku do Klientów niebĊdących Konsumentami.
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2. OdpowiedzialnoĞü Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienaleĪytego wykonania obowiązków
wynikających z umowy sprzedaĪy Artykułów zawartej z Klientem niebĊdącym Konsumentem lub na
jego rzecz, jest ograniczona do zapłaty odszkodowania w wysokoĞci straty rzeczywiĞcie poniesionej
przez Klienta niebĊdącego Konsumentem, nie wyĪszej jednak niĪ cena zapłacona Sprzedawcy przez
takiego Klienta za Artykuł na podstawie takiej umowy.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnoĞci za korzyĞci utracone przez Klienta niebĊdącego
Konsumentem.
4. W przypadku zbiegu odpowiedzialnoĞci kontraktowej oraz z tytułu czynu niedozwolonego, Klient
niebĊdący Konsumentem moĪe dochodziü naprawienia szkody wyłącznie na podstawie niniejszego
Regulaminu i w graniach okreĞlonych w ust. 1 i 2 powyĪej.

§ 11 Dane Osobowe
1. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta Īe jego dane osobowe podane w formularzu
rejestracyjnym w Sklepie Internetowym, w tym podczas składania ZamówieĔ, są przetwarzane przez
SprzedawcĊ zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(2016/679) – „RODO” oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Ğwiadczeniu usług drogą elektroniczną.
Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, Īe podane przez Klienta dane osobowe bĊdą
przekazywane osobom trzecim w celu realizacji składanych przez Klienta ZamówieĔ (np. firmom
Ğwiadczącym usługi kurierskie lub pocztowe).
2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu Ğwiadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania
i wykonywania umów sprzedaĪy Artykułów zamówionych przez Klienta, dostawy Artykułów pod
wskazany przez Klienta adres, jak równieĪ w celu marketingu towarów i usług oferowanych przez
SprzedawcĊ oraz w celach statystycznych.
3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Sprzedawca niniejszym informuje
Klienta, Īe niepodanie danych osobowych moĪe uniemoĪliwiaü Ğwiadczenie przez SprzedawcĊ usług
drogą elektroniczną, jak równieĪ zawieranie i wykonywanie umów związanych z zakupami w Sklepie
Internetowym.
4. Klient ma prawo dostĊpu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuniĊcia. Dane
osobowe mogą byü poprawiane lub usuwane po zalogowaniu siĊ na Konto MyBosch. Klient ma
równieĪ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach
marketingowych. Klient oĞwiadcza, iĪ podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują siĊ
dokumentach pt. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostĊpnych pod adresem
internetowym www.bshdaneosobowe.pl (informacje w odniesieniu do przetwarzania danych w
związku z zakupami) oraz https://www.bosch-home.pl/stopka/informacje-prawne/informacje-oprzetwarzaniu-danych , (w odniesieniu do przetwarzania danych w związku z korzystaniem ze
strony internetowej), które stanowią integralną czĊĞü niniejszego Regulaminu.
6. Konsument moĪe wyraziü zgodĊ na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o Ğwiadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej
opcji w formularzu rejestracyjnym lub, w terminie póĨniejszym, poprzez zalogowanie do Konta
MyBosch w zakładce „Mój Profil”.

§ 12 Postanowienia koĔcowe
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1. Postanowienia ogólnych warunków lub regulaminów stosowanych przez Klientów niebĊdących
Konsumentami nie znajdują zastosowania do umów zawieranych w Sklepie Internetowym.
2. Organizator ma prawo do ogłaszania akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym. Postanowienia
Regulaminu stosuje siĊ odpowiednio do akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym.
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