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Regulamin sklepu internetowego 

BSH Sprz�t Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. 

 

Sklep internetowy BSH Sprz�t Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działaj�cy pod adresem 

www.bosch-home.pl/store („Sklep Internetowy”) jest prowadzony przez BSH Sprz�t Gospodarstwa 

Domowego sp. z o.o. z siedzib� w Warszawie w Al. Jerozolimskich 183, 02-222 Warszawa, wpisan� 

do rejestru przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego prowadzonego przez S�d Rejonowy dla 

m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego pod 

numerem KRS 0000023973, z kapitałem zakładowym 300.000.000 złotych, NIP: 5240104641, 

Regon: 012604823 („BSH” lub „Sprzedawca”). 

 

DEFINICJE: 

Call Center – infolinia telefoniczna Sprzedawcy znajduj�ca si� pod numerem 801 191 534, za 

po�rednictwem której Klient mo�e skontaktowa� si� ze Sprzedawc� w sprawach Sklepu 

Internetowego, Artykułów lub Zamówienia. Opłata za poł�czenie z Call Center jak za poł�czenie 

lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej. 

Dokument Sprzeda�y – dokument stanowi�cy potwierdzenie zawarcia umowy mi�dzy Klientem a 

Sprzedawc�. Dokument Sprzeda�y 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 s� wymagane na podstawie art. 21 ust. 1 Ustawy. 

Klient – osoba fizyczna posiadaj�ca pełn� zdolno�� do czynno�ci prawnych, w tym Konsument, 

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieb�d�ca osob� prawn�, ale dysponuj�ca zdolno�ci� 

prawn�, korzystaj�ca ze Sklepu Internetowego, w szczególno�ci dokonuj�ca zakupu Artykułów. 

Konsument – Klient b�d�cy osob� fizyczn�, który dokonuje czynno�ci prawnej niezwi�zanej 

bezpo�rednio z jego działalno�ci� gospodarcz� lub zawodow�.  

Konto MyBosch – dost�pne po Rejestracji Klienta na MyBosch, indywidualne konto stanowi�ce 

zbiór danych dotycz�cych Klienta oraz informacje o Zamówieniach Klienta składanych w Sklepie 

Internetowym, w ramach którego Klient ma mo�liwo��, m.in., zarz�dzania swoimi danymi 

osobowymi, danymi do faktury, składania Zamówie�, wgl�du do wcze�niej zło�onych Zamówie�, 

oraz ma mo�liwo�� usuni�cia konta MyBosch. Je�eli w czasie dokonywania rejestracji w Sklepie 

Internetowym funkcjonuje program MyBosch, wówczas dzi�ki zało�eniu Konta MyBosch Klient 

przyst�puje do programu MyBosch, w zwi�zku z czym mo�e przysługiwa� mu wiele korzy�ci 

okre�lonych w regulaminie programu MyBosch. Je�eli w czasie dokonywania rejestracji w Sklepie 

Internetowym funkcjonuje program MyBosch zało�enie Konta MyBosch wymaga akceptacji 

regulaminu programu MyBosch. W dniu publikacji Regulaminu Sklepu Internetowego regulamin 

programu MyBosch jest dost�pny pod adresem: https://www.bosch-

home.pl/mybosch#/Togglebox=3431853-4649437-1/  w zakładce Regulamin programu MyBosch. 

Koszyk – funkcjonalno�� Sklepu Internetowego, wskazuj�ca wybrane przez Klienta Artykuły oraz 

umo�liwiaj�ca Klientowi ustalenie i modyfikacj� Zamówienia, w szczególno�ci w zakresie: liczby 

Artykułów, adresu dostawy, wyboru sposobu płatno�ci. 
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Polityka Prywatno�ci – zbiór zasad dotycz�cych przetwarzania i ochrony danych osobowych 

Klienta – osoby fizycznej dla strony internetowej www-bosch.home.pl, w tym dla strony Sklepu 

Internetowego, dost�pny pod adresem http://www.bosch-home.pl/polityka-prywatnosci.html, i 

stanowi�cy integraln� cz��� niniejszego Regulaminu. 

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, który dotyczy sprzeda�y przy 

wykorzystaniu �rodków porozumiewania si� na odległo�� oraz �wiadczenia usług drog� 

elektroniczn� przez Sklep Internetowy. W zakresie usług �wiadczonych drog� elektroniczn� niniejszy 

Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o �wiadczeniu 

usług drog� elektroniczn� (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pó�n. zm.). 

Rejestracja – jednorazowa czynno�� polegaj�ca na zało�eniu przez Klienta Konta MyBosch w 

zakładce MyBosch. 

Artykuły – prezentowane przez Sprzedawc� cz��ci zamienne i akcesoria do produktów marki Bosch 

oraz �rodki do piel�gnacji i czysto�ci, a tak�e usługi podł�czenia, wymiany cz��ci oraz piel�gnacji w 

zakresie produktów marki Bosch, które s� dost�pne za po�rednictwem Sklepu Internetowego.  

Zamówienie – zło�ona Sprzedawcy przez Klienta oferta zawarcia umowy sprzeda�y Artykułów na 

odległo�� za po�rednictwem Sklepu Internetowego, zło�ona na formularzu wygenerowanym na 

stronie Sklepu Internetowego i okre�laj�ca m.in. rodzaj i liczb� Artykułów, ich cen�, jak równie� 

warunki i koszty dostawy i wybór sposobu płatno�ci. 

  

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin okre�la zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, a w 

szczególno�ci: składania Zamówie� na Artykuły dost�pne w Sklepie Internetowym, dostarczania 

Klientowi zamówionych Artykułów, zapłaty przez Klienta ceny sprzeda�y Artykułów, uprawnienia 

Konsumenta do odst�pienia od umowy sprzeda�y Artykułów oraz zasady składania i rozpatrywania 

reklamacji. 

2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przegl�dania asortymentu Artykułów oraz 

składania Zamówie�, system teleinformatyczny Klienta powinien spełnia� nast�puj�ce minimalne 

wymagania techniczne: a) aktywne poł�czenie z Internetem pozwalaj�ce na obustronn� komunikacje 

przez protokół HTTPS, b) prawidłowo zainstalowan� przegl�dark� internetowa obsługuj�c� 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. Przegl�darki powinny pracowa� w rozdzielczo�ci ekranu nie 

mniejszej ni� 1024x768 pikseli c) wł�czon� obsług� Java Script oraz cookies (zwykle domy�lnie 

wł�czona w przegl�darce). Je�eli Klient chce zło�y� Zamówienie musi równie� dysponowa� kontem 

poczty elektronicznej (email). 

3. Klient jest uprawniony i zobowi�zany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Klient zobowi�zuje si� do niepodejmowania jakichkolwiek działa�, które mogłyby 

wpłyn�� na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w szczególno�ci, do jakiegokolwiek 

ingerowania w zawarto�� Sklepu Internetowego, w tym w konta Klientów, czy te� w jego elementy 

techniczne, do podawania nieprawdziwych danych, czy te� korzystania z cudzych instrumentów 

płatniczych lub �rodków finansowych w celu dokonywania zakupów Artykułów. Klient zobowi�zuje 

si� nie dostarcza� tre�ci 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 

nieb�d�ca osob� prawn�, ale dysponuj�ca zdolno�ci� prawn�, osoba fizyczna, która w jej imieniu 

korzysta ze Sklepu lub składa Zamówienie potwierdza, �e ma prawo do reprezentowania takiego 

podmiotu. 

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno�ci za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu 

Sklepu Internetowego, spowodowane niekompatybilno�ci� infrastruktury technicznej Klienta ze 

Sklepem Internetowym. 

6. Regulamin jest dost�pny w stopce strony pod adresem internetowym https://www.bosch-

home.pl/sklep   oraz w siedzibie Sprzedawcy mieszcz�cej si� pod adresem Al. Jerozolimskie 183 w 

Warszawie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w ka�dym czasie. 

Zmiany nie b�d� narusza� praw nabytych przez Klienta, w tym w stosunku do Zamówie� zło�onych 

i niezrealizowanych przed dniem wej�cia w �ycie zmiany Regulaminu stosuje si� Regulamin w wersji 

obowi�zuj�cej na dzie� zło�enia Zamówienia. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie  

Regulaminu poprzez wysłanie informacji o takiej zmianie wraz z tre�ci� zmienionego Regulaminu 

na adres mailowy do kontaktu podany przez Klienta przy rejestracji konta MyBosch oraz zamie�ci 

informacj� o zmianie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Zmiana Regulaminu Sprzedawcy 

wejdzie w �ycie w terminie 14 dni od poinformowania o takiej zmianie. Klient, który nie wyra�a 

zgody na zmian� Regulaminu Sprzedawcy, powinien zaprzesta� korzystania ze Sklepu 

Internetowego. 

7. Warunkiem zło�enia Zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym jest zaakceptowanie 

Regulaminu. Do zło�enia Zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne jest potwierdzenie przez 

Klienta, �e zapoznał si� i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 

8. Aby skontaktowa� si� ze Sprzedawc� nale�y zadzwoni� na Call Center. Operator telefoniczny, z 

którego korzysta Klient, mo�e pobiera� opłat� za poł�czenie z tym numerem zgodnie ze swoim 

pakietem taryfowym. 

  

§ 2 Sposoby korzystania ze Sklepu 

1. Klient mo�e korzysta� ze Sklepu Internetowego, jako: a) Klient posiadaj�cy Konto MyBosch i 

korzystaj�cy 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 dost�pny na stronie https://www.bosch-

home.pl/mybosch to jest: a) podania nast�puj�cych danych: tytułu grzeczno�ciowego, imienia, 

nazwiska, adresu e-mail, adresu, numeru telefonu; b) zapoznania si� Klienta z Regulaminem Sklepu, 

regulaminem MyBosch (je�eli program MyBosch funkcjonuje w czasie dokonywania rejestracji) i 

Polityk� Prywatno�ci oraz akceptacji ich postanowie�.  

3. Rejestracja Konta MyBosch, jak równie� korzystanie z funkcjonalno�ci stron Sklepu 

Internetowego (w tym przegl�danie Artykułów, korzystanie z Konta MyBosch), jest nieodpłatne. 

4. Po zarejestrowaniu Konta  MyBosch ka�dorazowe logowanie na Konto MyBosch odbywa si� przy 

u�yciu nast�puj�cych danych Klienta podanych w formularzu rejestracyjnym; adres e-mail oraz 

hasło. W celu dokonania zakupu nale�y poda� ponadto ka�dorazowo adres dostawy oraz dane 

nabywcy w celu wystawienia faktury, je�eli informacje te ró�ni� si� od danych podanych w trakcie 

rejestracji Konta MyBosch.   
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5. Sprzedawca ma prawo zablokowa� Konto MyBosch Klienta (tj. uniemo�liwi� Klientowi 

uzyskiwanie dost�pu oraz dokonywanie modyfikacji na Koncie MyBosch), je�eli uzna działanie 

Klienta w ramach Sklepu Internetowego za naruszaj�ce powszechnie obowi�zuj�ce przepisy prawa, 

prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub postanowienia niniejszego Regulaminu lub maj�cego 

zastosowanie regulaminu MyBosch. O zamiarze zablokowania Konta MyBosch Klient zostanie 

powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany za po�rednictwem Konta MyBosch z 7-

dniowym wyprzedzeniem. Zablokowanie Konta MyBosch oznacza wypowiedzenie przez 

Sprzedawc� umowy z Klientem o �wiadczenie usług drog� elektroniczn� dotycz�cych Konta 

MyBosch, ze skutkiem natychmiastowym. Zamówienie przyj�te do realizacji przez Sprzedawc� 

przed zablokowaniem Konta MyBosch podlega wykonaniu na zasadach formuły „Kup bez 

Rejestracji”, o której mowa w pkt. 9 poni�ej. 

6. Klient mo�e w terminie nie dłu�szym ni� 30 (trzydzie�ci) dni od otrzymania zawiadomienia o 

zablokowaniu Konta MyBosch, zwróci� si� do Sprzedawcy o przekazanie danych zgromadzonych 

na Koncie MyBosch, w szczególno�ci kopii składanych Zamówie�. Sprzedawca przeka�e takie dane 

Klientowi w formie elektronicznej w terminie nie dłu�szym ni� 14 (czterna�cie) dni od dnia 

przesłania ��dania przez Klienta. Po upływie ww. terminu dane dost�pne na Koncie MyBosch zostan� 

usuni�te. 

7. Je�eli Klient chce usun�� Konto MyBosch mo�e to zrobi� w ka�dej chwili, po zalogowaniu si� do 

swojego konta, w zakładce Mój Profil „Usu� konto”. Po usuni�ciu Konta MyBosch nie ma 

mo�liwo�ci jego przywrócenia. Umowa o �wiadczenie usług drog� elektroniczn�, dotycz�cych Konta 

MyBosch, wygasa z chwil� usuni�cia Konta MyBosch. 

8. W przypadku, gdy Klient nie korzysta z Konta MyBosch przez okres co najmniej 1 (jednego) roku, 

Sprzedawca ma prawo usun�� Konto MyBosch. Klient zostanie zawiadomiony przez Sprzedawc� o 

zamiarze usuni�cia Konta MyBosch z 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy Klient b�dzie 

nadal zainteresowany posiadaniem Konta MyBosch i przed upływem terminu 7-dniowego od 

otrzymania zawiadomienia Sprzedawcy poinformuje o tym Sprzedawc� wysyłaj�c odpowied� na 

zawiadomienie Sprzedawcy o zamiarze usuni�cia Konta MyBosch, wówczas Konto MyBosch nie 

zostanie usuni�te. 

9. Usuni�cie 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 korzystaj�cych ze Sklepu Internetowego z formuły „Kup bez rejestracji”. 

W takim przypadku, Klient przed zło�eniem Zamówienia zobowi�zany jest wypełni� 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) 

zło�enie o�wiadczenia, o którym mowa w § 2 pkt 2 (b) powy�ej. Dokonanie ww. czynno�ci jest 

niezb�dne do zło�enia Zamówienia. 

  

 

§ 3 Informacja o Artykułach 

1. Informacje o Artykułach, w tym ceny, zdj�cia i opisy Artykułów widniej�ce na stronie Sklepu 

Internetowego nie stanowi� 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 dost�pnych na stronach Sklepu Internetowego s� cenami brutto 

(zawieraj� podatek VAT) i s� wyra�one w złotych polskich. Ceny Artykułów nie zawieraj� kosztów 

dostawy. Koszty dostawy podawane s� przy wyborze sposobu dostawy Artykułu przez Klienta.   

3. Informacja o cenie Artykułu obj�tego Zamówieniem ma charakter wi���cy od momentu 

otrzymania przez Klienta informacji o realizacji Zamówienia przez Sprzedawc� 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, b�d� wprowadzenia w nich zmian w sposób nienaruszaj�cy praw nabytych przez 

Klienta. Sprzedawca potwierdza, �e wykonywanie przez niego uprawnie�, o których mowa w 

poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienie zło�one i przyj�te do realizacji przez Sprzedawc� 

przed dniem wej�cia w �ycie okre�lonej zmiany. 

4. Klient nie ma prawa kopiowa� ani wykorzystywa� zdj�� i opisów Artykułów, ani jakichkolwiek 

informacji zawartych w Sklepie Internetowym do innych celów ni� przegl�danie i dokonywanie 

zakupów Artykułów w Sklepie Internetowym. Klient przyjmuje do wiadomo�ci, �e korzystanie ze 

zdj��, opisów Artykułów lub innych informacji zawartych w Sklepie Internetowym w innych celach 

mo�e stanowi� naruszenie praw autorskich oraz innych praw własno�ci intelektualnej. 

  

§ 4 Zakupy 

1. Zamówienia w Sklepie Internetowym mo�na składa� poprzez stron� internetow� Sklepu dost�pn� 

pod adresem https://www.bosch-home.pl/sklep . 

2. Klient mo�e zło�y� Zamówienie w nast�puj�cy sposób: 

a) przez Konto MyBosch - po zarejestrowaniu Konta MyBosch i zalogowaniu si� na Konto MyBosch; 

lub 

b) w formule „Kup bez rejestracji” - tj. bez konieczno�ci rejestrowania si� lub logowania na Konto 

MyBosch, po spełnieniu wymaga� okre�lonych w § 2 pkt. 9 powy�ej. 

3. Do zło�enia zamówienia potrzebne jest o�wiadczenie o zapoznaniu si� Klienta z Regulaminem i 

Polityk� Prywatno�ci oraz akceptacji ich postanowie�. 

4. Zamówienia w Sklepie Internetowym mo�na składa� dwadzie�cia cztery (24) godziny na dob� 

przez cały rok kalendarzowy, z zastrze�eniem, �e Zamówienia zło�one po godzinie 11.00 oraz w dni 

ustawowo wolne od pracy b�d� rozpatrywane nast�pnego dnia roboczego. 

5. W celu zło�enia Zamówienia nale�y przej�� do sekcji „Koszyk”, gdzie Klient powinien wskaza� 

wybrane Artykuły oraz ich liczb�. Po skompletowaniu Koszyka nale�y wybra� adres dostawy (je�li 

jest inny ni� 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 poda� dane, o których mowa w § 2 pkt. 9 powy�ej, w tym poda� adres dostawy. Po 

wskazaniu adresu dostawy pojawi si� informacja o Kosztach Dostawy Zamówienia. Po akceptacji 

Kosztów Dostawy Zamówienia, pojawi si� informacja podsumowuj�ca Zamówienie Klienta, w tym 

informacje o: zamawianych Artykułach i ich liczbie; cenie zamawianych Artykułów oraz Kosztach 

Dostawy Zamówienia (w tym informacja o ł�cznej kwocie do zapłaty obejmuj�cej cen� zamawianych 

Artykułów i Koszty Dostawy Zamówienia). W celu zło�enia Zamówienia w Sklepie Internetowym 
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nale�y klikn�� na przycisk „Zamawiam i płac�”. Zło�one Zamówienie Klienta zostanie przesłane do 

Sprzedawcy, a Klient zostanie przekierowany na stron� wyboru sposobu i terminu zapłaty. Na tej 

stronie Sklepu Internetowego b�dzie przedstawiona informacja o sposobach i terminach zapłaty w 

Sklepie Internetowym oraz o ewentualnych ograniczeniach dotycz�cych dostarczania oraz 

akceptowania płatno�ci.  

6. Zło�enie Zamówienia przez Klienta oznacza zło�enie przez niego Sprzedawcy oferty zawarcia 

umowy sprzeda�y (kupna) zgodnie z tre�ci� Zamówienia, gdzie Klient w Zamówieniu składa ofert� 

nabycia wskazanych w Zamówieniu Artykułów po cenach okre�lonych w Zamówieniu oraz 

zobowi�zuje si� do odbioru Artykułów i zapłaty ceny Artykułów oraz Kosztów Dostawy podanych 

w Zamówieniu. Oferta Klienta obowi�zuje przez 1 (jeden) dzie� roboczy od dnia jej zło�enia. 

7. Po zło�eniu 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 tre�ci� Zamówienia. Potwierdzenie to zostanie wysłane przez 

Sprzedawc� niezwłocznie, w ka�dym razie w okresie obowi�zywania oferty Klienta, o którym mowa 

w pkt. 6 powy�ej. W razie przyj�cia Zamówienia Sprzedawca wysyła informacj� o realizacji 

Zamówienia. Wraz z informacj� o realizacji Zamówienia Sprzedawca przeka�e Klientowi, za 

po�rednictwem poczty elektronicznej, Dokument Sprzeda�y, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy. 

8. Z chwil� potwierdzenia realizacji Zamówienia przez Sprzedawc� w informacji o realizacji 

Zamówienia zostaje zawarta z Klientem umowa sprzeda�y Artykułów wskazanych w Zamówieniu. 

Informacja Sprzedawcy o realizacji Zamówienia jest o�wiadczeniem Sprzedawcy o przyj�ciu oferty 

Klienta, o której mowa w ust. 6 powy�ej. Je�eli Sprzedawca nie wy�le informacji o realizacji 

Zamówienia w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zło�enia Zamówienia, oferta Klienta 

przestaje wi�za� i umowa sprzeda�y Artykułów obj�tych Zamówieniem nie dochodzi do skutku. W 

takim przypadku, je�li Klient dokonał ju� zapłaty za Zamówienie, Sprzedawca ma obowi�zek 

niezwłocznie zwróci�� Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatno�ci za Zamówienie, tj. nie 

pó�niej ni��w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od wysłania do Klienta informacji o nieprzyj�ciu 

Zamówienia, a w ka�dym razie w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od upływu terminu zwi�zania 

ofert�, o którym mowa w pkt. 6 powy�ej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatno�ci przy u�yciu takiego 

samego sposobu zapłaty, jakiego u�ył Klient, chyba �e Klient wyra�nie zgodził si� na inny sposób 

zwrotu, który nie wi��e si� dla niego z �adnymi kosztami. 

9. Dostawy Artykułów s� realizowane przez Sklep Internetowy do miejsc dostawy zlokalizowanych 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

10. W odniesieniu do Klientów b�d�cych przedsi�biorcami nie stosuje si� art. 662 Kodeksu cywilnego 

oraz art. 682 Kodeksu cywilnego. 

11. Klient b�dzie informowany przez Sprzedawc� o zmianach w statusie realizacji Zamówienia za 

pomoc� poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany na Koncie MyBosch 

lub w formularzu rejestracyjnym (formuła „Kup bez rejestracji”). 

12. W przypadku sprzeda�y promocyjnej oraz wyprzeda�y, na które przeznaczona jest ograniczona 

liczba Artykułów, realizacja Zamówienia nast�powa� b�dzie według kolejno�ci otrzymywanych 

przez Sprzedawc� Zamówie�, a� do wyczerpania zapasów obj�tych t� form� sprzeda�y. 
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§ 5 Sposoby Płatno�ci 

1. W Sklepie Internetowym istnieje mo�liwo�� dokonywania płatno�ci w nast�puj�cy sposób: 

(a) Przelewy 24 – przelew nale�y wysła� bezpo�rednio na indywidualny, dedykowany konkretnemu 

Zamówieniu, numer rachunku bankowego. Przyst�pienie do realizacji Zamówienia nast�pi 

natychmiast, tj. w ka�dym razie nie pó�niej ni� w ci�gu 1 (jednego) dnia roboczego, po zawarciu 

umowy i pozytywnej weryfikacji transakcji płatniczej przez podmiot realizuj�cy płatno�ci; 

(b) płatno�� za pobraniem – wybieraj�c t� metod� Klient dokona płatno�ci gotówk� w momencie 

odbioru przesyłki od kuriera. Przyst�pienie do realizacji Zamówienia nast�pi natychmiast, tj. w 

ka�dym razie nie pó�niej ni� w ci�gu 1 (jednego) dnia roboczego po zawarciu umowy sprzeda�y; 

(c) płatno�� kart� płatnicz� Visa lub Master Card – przyst�pienie do realizacji Zamówienia nast�pi 

natychmiast, tj. w ka�dym razie nie pó�niej ni� w ci�gu 1 (jednego) dnia roboczego po zawarciu 

umowy i pozytywnej weryfikacji transakcji płatniczej przez podmiot realizuj�cy płatno�ci. 

2. Za moment dokonania płatno�ci uwa�a si� pozytywny wynik autoryzacji w przypadku płatno�ci: 

Przelewy 24 i płatno�ci kart�. 

  

§ 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 ka�dym razie wynosi on nie 

wi�cej ni� 14 dni roboczych. Czas realizacji Zamówienia nast�pi w terminie podanym w informacji 

o realizacji Zamówienia. Dostawy realizowane s� tylko w dni robocze od poniedziałku do pi�tku (tj. 

z wył�czeniem sobót).  

2. Dostawa Artykułów realizowana jest przez wybran� przez Sprzedawc� firm� kuriersk�. 

3. W dniu przekazania Artykułów firmie kurierskiej Klient jest powiadamiany o tym fakcie poprzez 

wysłanie wiadomo�ci 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 uwzgl�dniony w ł�cznej warto�ci Zamówienia (tj. razem z cen� zamawianych 

Artykułów). 

5. Klient powinien oceni� stan Artykułów  dostarczonych przez kuriera. W przypadku stwierdzenia 

uszkodzenia Artykułu lub niezgodno�ci dostarczonego Artykułu z Zamówieniem w obecno�ci kuriera 

mo�na sporz�dzi� protokół reklamacyjny (druk protokołu zobowi�zany jest posiada� kurier) 

opisuj�cy podstaw� reklamacji, a reklamowany Artykuł wraz z faktur� sprzeda�y przekaza� 

kurierowi w  celu odesłania do Sprzedawcy. Alternatywnie Klient mo�e zło�y� reklamacj� na 

podstawie § 8 Regulaminu i odesła� reklamowany Artykuł zgodnie z procedur� wskazan� w § 8 

Regulaminu.   

6. Je�eli w sytuacji opisanej w pkt. 5 powy�ej, przesyłka zawiera wi�cej ni� jeden Artykuł, nale�y 

zwróci� tylko uszkodzony Artykuł. W takim przypadku koszt transportu uszkodzonego Artykułu do 

Sprzedawcy ponosi Sprzedawca. Sprzedawca zobowi�zany jest wymieni� uszkodzony Artykuł na 

nowy Artykuł zgodny z Zamówieniem, oraz wysła� Artykuł przesyłk� na koszt Sprzedawcy. W 
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przypadku stwierdzenia uszkodzenia Artykułu w czasie pó�niejszym, a tak�e w przypadku 

niesporz�dzenia protokołu reklamacyjnego w obecno�ci kuriera lub w razie stwierdzenia dostarczenia 

Artykułu niezgodnego z Zamówieniem, Klient powinien post�powa� zgodnie z procedur� 

reklamacyjn� opisan� w § 8 niniejszego Regulaminu. 

7. W momencie przyj�cia Artykułu Klient zobowi�zany jest potwierdzi� jego odbiór. Z t� chwil� 

Artykuł staje si� własno�ci� Klienta. 

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno�ci za wydłu�ony 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 Odst�pienie od umowy 

1. Zgodnie z Ustaw� Konsument ma prawo odst�pi� od umowy sprzeda�y Artykułu zakupionego w 

Sklepie Internetowym (z zastrze�eniem postanowie� pkt. 10 poni�ej) bez podawania przyczyny w 

terminie 14 (czternastu) dni od dnia, którego Konsument wszedł w posiadanie Artykułu lub którego 

osoba trzecia inna ni� przewo�nik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Artykułu. 

2. W przypadku skorzystania z prawa odst�pienia Konsument zobowi�zany jest poinformowa� o tym 

Sprzedawc� w terminie wskazanym w ust. 1 powy�ej. Do zachowania terminu wystarczy wysła� 

o�wiadczenie o odst�pieniu przed upływem terminu na adres: BSH Sprz�t Gospodarstwa Domowego 

sp. z o.o. Centralny Magazyn Serwisu Sklep Internetowy ul. Papiernicza 7, 92-312 Łód�. 

Do o�wiadczenia o odst�pieniu Konsument powinien doł�czy� kopi� dowodu zakupu.  

3. O�wiadczenie o odst�pieniu od umowy mo�na zło�y� przy wykorzystaniu formularza, którego 

wzór jest dost�pny na stronie internetowej pod adresem https://www.bosch-

home.pl/serwis/reklamacje-i-odstapienie-od-umowy , jednak skorzystanie z formularza nie jest 

obowi�zkowe. 

4. Z zastrze�eniem pkt. 7 poni�ej, Konsument mo�e odst�pi� zarówno w zakresie całego Zamówienia 

(i wtedy odst�pienie b�dzie skuteczne w odniesieniu do wszystkich Artykułów uj�tych w 

Zamówieniu), jak te� w odniesieniu do niektórych tylko Artykułów uj�tych w Zamówieniu (i wtedy 

umowa b�dzie dalej obowi�zywała w odniesieniu do pozostałych Artykułów uj�tych w Zamówieniu, 

w stosunku do których nie wykonano odst�pienia od umowy). 

5. W razie odst�pienia od umowy, Konsument ma obowi�zek zwróci� Artykuły, w zakresie których 

odst�pił od umowy ze Sprzedawc�, niezwłocznie, jednak nie pó�niej ni� w ci�gu 14 dni od dnia, w 

którym odst�pił od umowy ze Sprzedawc�. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed 

jego upływem. 

6. W przypadku odst�pienia od umowy w zakresie Artykułu, który został zakupiony przez 

Konsumenta w ramach specjalnego zestawu promocyjnego (np. gdzie Artykuły oferowane w ramach 

takiego zestawu promocyjnego s� sprzedawane razem w promocyjnej cenie), zwrotowi podlegaj� 

wszystkie Artykuły, które zostały zakupione przez Konsumenta wraz ze zwracanym Artykułem i 

stanowiły cz��� takiego specjalnego zestawu promocyjnego (tj. zwrotowi podlega cały zestaw 

promocyjny).  

7. Przy odst�pieniu od umowy Konsument ma mo�liwo�� przesłania Artykułu, w zakresie którego 

odst�pił od umowy, za po�rednictwem kuriera Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy. Je�li Konsument 

chce skorzysta� z mo�liwo�ci przesłania Artykułu na koszt Sprzedawcy powinien w tym celu 
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skontaktowa� si� z Call Center czynnym 24h przez 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu: 801 191 

534 (opłata jak za poł�czenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej). W 

przeciwnym razie, przy odst�pieniu od umowy, Konsument b�dzie musiał ponie�� bezpo�rednie 

koszty zwrotu Artykułu. 

8. Sprzedawca ma obowi�zek niezwłocznie, nie pó�niej ni�� w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

o�wiadczenia Konsumenta o odst�pieniu od umowy, zwróci�� Konsumentowi wszystkie dokonane 

przez niego płatno�ci, w tym koszty dostawy Artykułu do Konsumenta (z wyj�tkiem dodatkowych 

kosztów wynikaj�cych z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego ni� najta�szy 

zwykły sposób oferowany przez Sprzedawc�). Sprzedawca mo�e jednak�e wstrzyma�� si�� ze 

zwrotem płatno�ci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Artykułów z powrotem lub 

dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zale�no�ci od tego, które zdarzenie nast�pi 

wcze�niej. 

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatno�ci przy u�yciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego u�ył 

Konsument, chyba �e Konsument wyra�nie zgodził si� na inny sposób zwrotu, który nie wi��e si� 

dla niego z �adnymi kosztami. 

10. Dla unikni�cia w�tpliwo�� Sprzedawca informuje, �e zgodnie z art. 38 Ustawy, Konsumentowi 

nie przysługuje prawo odst�pienia od umowy:  

a) o �wiadczenie usług, je�eli Sprzedawca wykonał w pełni usług� za wyra�n� zgod� Konsumenta, 

który został poinformowany przed rozpocz�ciem �wiadczenia, �e po spełnieniu �wiadczenia przez 

przedsi�biorc� utraci prawo odst�pienia od umowy; 

b) w której przedmiotem �wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz�towanym opakowaniu, której 

po otwarciu opakowania nie mo�na zwróci�� ze wzgl�du na ochron�� zdrowia lub ze wzgl�dów 

higienicznych, je�eli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

c) w której Konsument wyra�nie ��dał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej 

naprawy lub konserwacji; je�eli Sprzedawca �wiadczy dodatkowo inne usługi ni� te, których 

wykonania Konsument ��dał, lub dostarcza rzeczy inne ni� cz��ci zamienne niezb�dne do wykonania 

naprawy lub konserwacji, prawo odst�pienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu 

do dodatkowych usług lub rzeczy. 

11. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy, w razie odst�pienia od umowy Konsument ponosi 

odpowiedzialno�� za zmniejszenie warto�ci Artykułu b�d�ce wynikiem korzystania z niego w sposób 

wykraczaj�cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

  

 

§ 8 Reklamacje 

1. Klient mo�e zło�y� reklamacj� według trybu opisanego poni�ej. Poni�sze postanowienia dotycz�ce 

reklamacji, w �aden sposób nie wył�czaj�, nie ograniczaj�, ani nie zawieszaj� uprawnie� Konsumenta 

wynikaj�cych z przepisów o r�kojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

2. Klient powinien zweryfikowa� Artykuły dostarczone przez kuriera. W razie stwierdzenia 

dostarczenia uszkodzonego Artykułu lub dostarczenia Artykułu niezgodnego z Zamówieniem (w tym 

zarówno niezgodno�ci rodzaju Artykułu, jak liczby zamówionych Artykułów) Klient ma prawo do 
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zło�enia reklamacji w zwi�zku z dostarczeniem uszkodzonego Artykułu lub Artykułu niezgodnego z 

Zamówieniem. Klient powinien przekaza� swoj� reklamacj� niezwłocznie, w ka�dym razie nie 

pó�niej ni� w ci�gu 7 dni od stwierdzenia dostarczenia uszkodzonego Artykułu lub dostarczenia 

Artykułu niezgodnego z Zamówieniem. 

3. W celu zło�enia reklamacji w zwi�zku z dostarczeniem uszkodzonego Artykułu lub dostarczeniem 

Artykułu niezgodnego z Zamówieniem, Klient powinien wypełni� formularz reklamacyjny i przesła� 

go do Sprzedawcy, wraz z reklamowanym Artykułem oraz z dowodem zakupu tego Artykułu od 

Sprzedawcy na adres: BSH Sprz�t Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Centralny Magazyn Serwisu 

Sklep Internetowy z siedzib� przy ul. Papierniczej 1, 92-312 Łód�, wraz z opisem reklamacji 

(„Reklamacja”). Na przesyłce z reklamowanym Artykułem Klient powinien umie�ci� w widocznym 

miejscu napis „REKLAMACJA”. Klient mo�e skorzysta� ze wzoru dokumentu zgłoszenia 

Reklamacji, który jest dost�pny na stronie Sklepu Internetowego pod adresem https://www.bosch-

home.pl/serwis/reklamacje-i-odstapienie-od-umowy   

4. Koszt dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Artykułu ponosi Sprzedawca. Klient ma 

mo�liwo�� przesłania reklamowanego Artykułu za po�rednictwem kuriera Sprzedawcy. Je�li Klient 

chce skorzysta� z mo�liwo�ci dostarczenia reklamowanego Artykułu za po�rednictwem kuriera 

Sprzedawcy powinien w tym celu skontaktowa� si� z Call Center czynnym 24h przez 7 dni w 

tygodniu pod numerem telefonu: 801 191 534  (opłata jak za poł�czenie lokalne lub według stawek 

operatora sieci komórkowej). 

5. W ci�gu 14 (czternastu) dni roboczych od otrzymania Reklamacji Sprzedawca ustosunkuje si� do 

Reklamacji Klienta i powiadomi Klienta o sposobie dalszego post�powania. W przypadku uznania 

Reklamacji Konsumenta, Sprzedawca wymieni reklamowany Artykuł na wolny od wad. W 

przypadku Reklamacji Klienta nieb�d�cego Konsumentem, je�eli wymiana reklamowanego Artykułu 

nie b�dzie mo�liwa lub b�dzie wymagała nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci kwot� zapłacon� 

przez Klienta nieb�d�cego Konsumentem za reklamowany Artykuł w ci�gu 14 (czternastu) dni od 

daty rozpatrzenia Reklamacji. Zwrot płatno�ci nast�pi takim samym sposobem, jakim Klient 

nieb�d�cy Konsumentem dokonał zapłaty. W przypadku zapłaty za pobraniem, zwrot nast�pi na 

rachunek bankowy wskazany przez Klienta nieb�d�cego Konsumentem. 

6. Reklamacje zwi�zane z działalno�ci� Sklepu Internetowego (np. nieprawidłowo naliczone koszty 

dostawy lub nieprawidłowe Artykuły znajduj�ce si� w Koszyku) nale�y wysyła� pod adres: 

sklep.online@bshg.com. 

 

§ 9 Gwarancja 

1. Artykuły sprzedawane przez Sprzedawc� mog� by� obj�te gwarancj� udzielon� przez gwaranta. 

Sprzedawca nie udziela �adnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Artykuły. 

2. Wykonywanie uprawnie� z tytułu gwarancji nie ogranicza praw Konsumenta wynikaj�cych z 

r�kojmi.  

  

§ 10 Odpowiedzialno�� 

1. Z zastrze�eniem § 8 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca wył�cza swoj� odpowiedzialno�� z 

tytułu r�kojmi w stosunku do Klientów nieb�d�cych Konsumentami. 
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2. Odpowiedzialno�� Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienale�ytego wykonania obowi�zków 

wynikaj�cych z umowy sprzeda�y Artykułów zawartej z Klientem nieb�d�cym Konsumentem lub na 

jego rzecz, jest ograniczona do zapłaty odszkodowania w wysoko�ci straty rzeczywi�cie poniesionej 

przez Klienta nieb�d�cego Konsumentem, nie wy�szej jednak ni� cena zapłacona Sprzedawcy przez 

takiego Klienta za Artykuł na podstawie takiej umowy. 

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno�ci za korzy�ci utracone przez Klienta nieb�d�cego 

Konsumentem. 

4. W przypadku zbiegu odpowiedzialno�ci kontraktowej oraz z tytułu czynu niedozwolonego, Klient 

nieb�d�cy Konsumentem mo�e dochodzi� naprawienia szkody wył�cznie na podstawie niniejszego 

Regulaminu i w graniach okre�lonych w ust. 1 i 2 powy�ej. 

  

§ 11 Dane Osobowe 

1. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta �e jego dane osobowe podane w formularzu 

rejestracyjnym w Sklepie Internetowym, w tym podczas składania Zamówie�, s� przetwarzane przez 

Sprzedawc� zgodnie z przepisami ogólnego rozporz�dzenia o ochronie danych osobowych 

(2016/679) – „RODO” oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o �wiadczeniu usług drog� elektroniczn�. 

Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, �e podane przez Klienta dane osobowe b�d� 

przekazywane osobom trzecim w celu realizacji składanych przez Klienta Zamówie� (np. firmom 

�wiadcz�cym usługi kurierskie lub pocztowe). 

2. Dane osobowe Klienta s� przetwarzane w celu �wiadczenia usług drog� elektroniczn�, zawierania 

i wykonywania umów sprzeda�y Artykułów zamówionych przez Klienta, dostawy Artykułów pod 

wskazany przez Klienta adres, jak równie� w celu marketingu towarów i usług oferowanych przez 

Sprzedawc� oraz w celach statystycznych. 

3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Sprzedawca niniejszym informuje 

Klienta, �e niepodanie danych osobowych mo�e uniemo�liwia� �wiadczenie przez Sprzedawc� usług 

drog� elektroniczn�, jak równie� zawieranie i wykonywanie umów zwi�zanych z zakupami w Sklepie 

Internetowym. 

4. Klient ma prawo dost�pu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuni�cia. Dane 

osobowe mog� by� poprawiane lub usuwane po zalogowaniu si� na Konto MyBosch. Klient ma 

równie� prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach 

marketingowych. Klient o�wiadcza, i� podane przez niego dane osobowe s� danymi Klienta. 

5. Szczegółowe postanowienia dotycz�ce ochrony danych osobowych Klienta znajduj� si� 

dokumentach pt. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dost�pnych pod adresem 

internetowym www.bshdaneosobowe.pl (informacje w odniesieniu do przetwarzania danych w 

zwi�zku z zakupami) oraz https://www.bosch-home.pl/stopka/informacje-prawne/informacje-o-

przetwarzaniu-danych , (w odniesieniu do przetwarzania danych w zwi�zku z korzystaniem ze 

strony internetowej), które stanowi� integraln� cz��� niniejszego Regulaminu. 

6. Konsument mo�e wyrazi� zgod� na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o �wiadczeniu usług drog� elektroniczn� poprzez zaznaczenie odpowiedniej 

opcji w formularzu rejestracyjnym lub, w terminie pó�niejszym, poprzez zalogowanie do Konta 

MyBosch w zakładce „Mój Profil”. 

  

§ 12 Postanowienia ko�cowe 
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1. Postanowienia ogólnych warunków lub regulaminów stosowanych przez Klientów nieb�d�cych 

Konsumentami nie znajduj� zastosowania do umów zawieranych w Sklepie Internetowym. 

2. Organizator ma prawo do ogłaszania akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym. Postanowienia 

Regulaminu stosuje si� odpowiednio do akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym. 


