REGULAMIN WSPÓŁPRACY W MODELU DROPSHIPPING:
DROPSHIPPING: usługa zlecona przez Zamawiającego, a świadczona przez Dostawcę, polegająca
na bezpośrednim dostarczeniu Klientowi Końcowemu towarów z Ofert handlowej nabytych przez
Zamawiającego od Dostawcy;
DOSTAWCA: SHELOVET Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Młyńska 2, 43-419 Kończyce Wielkie, NIP
5482743706, REGON 522010632
KLIENT KOŃCOWY: osoba lub podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę sprzedaży towaru
nabytego od Dostawcy;
ZAMAWIAJĄCY: przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w postaci sprzedaży
internetowej, nabywający u Dostawcy towary z Oferty handlowej wraz z usługą Dropshipping,
posiadający aktywne konto w serwisie internetowym Dostawcy, znajdującym się pod
adresem http://www.hurt.czasnabuty.pl
1. Przedmiot Umowy
1.1. Dropshipping, o ile Strony nie postanowiły inaczej, standardowo obejmuje: przyjęcie
zamówień od Zamawiającego, przygotowanie towaru do wysyłania wraz z jego opakowaniem,
dostawę towaru do Klienta Końcowego.
1.2. Udostępnianie konta w serwisie internetowym Dostawcy podmiotom trzecim jest
niedozwolone.
1.3 Dostawca udziela nieodpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej zgody na wykorzystywanie
przez Zamawiającego materiałów i informacji dostępnych dzięki integracji przy użyciu pliku XML,
o którym mowa w 1.2., wyłącznie na potrzeby promowania i sprzedaży przez Zamawiającego
towarów z Oferty handlowej. Wykorzystywanie materiałów i informacji, o których mowa w zdaniu
poprzednim, do innych celów i przez inne osoby, aniżeli określono w Regulaminie jest zabronione.
2. Zamówienia oraz wysyłka towaru
2.1. Składanie i realizacja zamówień przebiegać może każdorazowo wyłącznie za pośrednictwem
serwisu internetowego Dostawcy dostępnego pod adresem http:www.hurt.czasnabuty.pl, przy
wykorzystaniu przez Zamawiającego przypisanego do niego konta, utworzonego w tym serwisie.
2.2. Zamawiający wskazuje adres dostawy towaru, objętego zamówieniem, dla Klienta Końcowego.
W ramach jednego zamówienia można wskazać wyłącznie jeden adres dostawy towaru.
2.3. Wysyłanie towaru nastąpi w momencie zaksięgowania płatności dokonanej przez
Zamawiającego na rzecz Dostawcy, chyba że indywidualne warunki uzgodnione z Opiekunem
Handlowym stanowią inaczej.
2.4. Towary będą dostarczane na adres dostawy Klienta Końcowego w opakowaniach
dostosowanych do właściwości produktu oraz odpowiadających warunkom transportu i odbioru, a
także w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami lub zniszczeniem w transporcie.
2.5. Wysyłka towaru jest realizowana za pośrednictwem przewoźników, z którymi Dostawca ma
podpisaną umowę o współpracy (w Naszym przypadku jest to kurier DPD, Poczta Polska oraz
InPost).
2.6. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz własność towaru przechodzi na Zamawiającego z
chwilą wydania towaru przewoźnikowi, celem dostarczenia towaru do Klienta Końcowego. Z
chwilą przejścia własności towaru na Zamawiającego uznaje się, że towar został wydany
Zamawiającemu, przy czym dokumentem potwierdzającym wydanie towaru jest list przewozowy.
2.7 W przypadku nieodebrania przesyłki, bądź odmowy jej przyjęcia przez Klienta Końcowego
zostanie ona przesłana do siedziby Zamawiającego na koszt Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem,
iż koszty transportu przesyłki do Zamawiającego nie mogą być wyższe niż ustalone na dzień
nadania takiej przesyłki koszty transportu towaru do Klienta Końcowego. Dostawca wystawi i

doręczy Zamawiającemu fakturę VAT na kwotę odpowiadającą kosztom transportu do
Zamawiającego przesyłki niepodjętej przez Klienta Końcowego, z terminem zapłaty 7 dni.
3. Płatności
3.1. Zamawiający zobligowany jest dokonać płatności za zamówiony towar przed jego wysłaniem
przez Dostawcę do Klienta Końcowego, korzystając z oferowanych opcji płatności podanych na
stronie serwisu internetowego Dostawcy (tj. przelew, płatność za pobraniem), z zastrzeżeniem pkt
4.2. Wszelkie koszty związane z dodatkowymi opłatami obciążającymi daną formę płatności,
pokrywa Zamawiający. O dodatkowych kosztach, o których mowa w zdaniu poprzednim
Zamawiający zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia. Do czasu otrzymania
płatności Dostawca może wstrzymać się z wysłaniem towaru do Klienta Końcowego. (Dotyczy
klientów bez terminu płatności)
3.2. Zamawiający pokrywa w całości koszty transportu towaru, przy czym złożenie zamówienia
oznacza akceptację przez Zamawiającego wysokości kosztów, które zobowiązany jest uregulować.
3.3. Płatność za towar obejmuje każdorazowo cenę sprzedaży, za którą Zamawiający nabył towar
zgodnie ze złożonym zamówieniem, koszty związane z dodatkowymi opłatami obciążającymi daną
formę płatności oraz koszty transportu towaru.
3.4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do
otrzymywania faktur VAT, przy czym upoważnia on Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez jego
podpisu. Każdorazowo do sprzedanego towaru wystawiana jest dla Zamawiającego faktura VAT.
4. Reklamacje i odpowiedzialność dostawcy
4.1 Dostawca dokłada wszelkich starań, aby proces kontroli jakości realizacji Dropshippingu
przebiegał poprawnie a towary z wadami fizycznymi nie zostały wprowadzone do obrotu.
4.2 Towary nabywane przez Zamawiającego przeznaczone są do dalszej ich odsprzedaży, Strony
wyłączają odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów (art. 558 § 1
Kodeksu Cywilnego), z wyjątkiem przypadków, gdy Dostawca udziela wyraźnie rękojmi na
określony produkt.
4.3. Towary wysyłane w Dropshippingu będą przyjmowane do reklamacji a następnie oceniane pod
kątem wad fizycznych wyłącznie w przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.
Reklamacje należy składać na nasz e-mail: zwroty@czasnabuty.pl, bezpośrednio z konta emailowego Zamawiającego.
4.4. Dostawca nie jest stroną jakiejkolwiek umowy pomiędzy Zamawiającym i Klientem
Końcowym, co oznacza w szczególności, iż:
4.4.1. Wszelkie rozliczenia z tytułu takich umów odbywać będą na zasadach i warunkach
określonych przez ich strony,
4.4.2. Realizacja jakichkolwiek obowiązków lub uprawnień przez Klienta Końcowego związanych
z zawartą z Zamawiającym umową, zwłaszcza gdy Klient Końcowy występuje jako konsument,
odbywa się bez udziału Dostawcy.
4.5. Jeżeli Dostawca uzna wadę produktu i zasadność reklamacji, wówczas towar zostanie
naprawiony, wymieniony na nowy lub też obniżona zostanie cena sprzedaży towaru. Zwrot
należności pieniężnej w procesie reklamacji może nastąpić tylko wtedy, gdy:
4.5.1. Reklamacja została uznana i dany towar nie występuje już w Ofercie handlowej, a naprawa
go jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona,
4.5.2. Reklamacja została uznana i na wniosek Zamawiającego obniżona została cena sprzedaży
towaru wadliwego.
4.6. Koszt wysyłania towaru zwróconego Zamawiającemu w przypadku nieuznania reklamacji
przez Dostawcę pokrywa Zamawiający. Koszt wysyłania Zamawiającemu towaru nowego lub
naprawionego w przypadku uznania reklamacji przez Dostawcę pokrywa Dostawca.
4.7. Dostawca nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich
zobowiązań związanych z realizacją Dropshippingu z powodu siły wyższej, przez którą rozumie się

nagłe zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania niezależne od Dostawcy, zewnętrzne,
niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne oraz
akty organów władzy i administracji państwowej.

