
REGULAMIN 

Serwis internetowy Telskup.pl jest marką Jan Wydro LOCK – TEL z siedzibą w Bochni ul. Kościuszki 7 

lok. 2, 32-700 Bochnia NIP 868-171-73-92 Regon: 852703199 

§ 1 DEFINICJE 

1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba 

prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca 

zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Kupującego sprzedaży związanej bezpośrednio 

z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

dokonująca u Kupującego sprzedaży niezwiązanej  bezpośrednio z jej działalnością 

gospodarczą lub zawodową. 

3. Użytkownik – zarówno Klient jak i Konsument 

4. Sprzedający – Użytkownik, który podpisał umowę sprzedaży z Kupującym 

5. Kupujący – Jan Wydro LOCK – TEL z siedzibą w Bochni ul. Kościuszki 7 lok. 2, 32-700 Bochnia 

NIP 868-171-73-92 Regon: 852703199 

6. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu 

Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa 

sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w 

przypadku Klientów. 

7. Towar – Telefon lub telefony komórkowe oraz akcesoria będące własnością użytkownika, 

wobec których deklaruje on chęć sprzedaży na rzecz Kupującego. 

8. Telefon niesprawny: 

a. Posiada całkowicie niefunkcjonalny element konstrukcji zewnętrznej lub wewnętrznej 

w tym elementy odpowiedzialne za poprawne działanie oprogramowania. 

b. Nie działa we wszystkich polskich sieciach lub nie pochodzi z polskiej dystrybucji. 

c. Został zalany. 

9. Telefon używany: 

a. Włącza się i wyłącza po wybraniu odpowiedniego przycisku. 

b. Jest funkcjonalny, działa we wszystkich polskich sieciach. 

c. Wyświetlacz jest sprawny, bez martwych pikseli. 

d. Bateria jest sprawna i nie jest spuchnięta.  

e. Nosi normalne ślady użytkowania bez dużych/głębokich rys, uszczerbków. 

10. Telefon nowy: 

a. Jest w pełni sprawny. 

b. Stan jest idealny, nie nosi śladów użytkowania. 

c. Posiada kompletne, nie uszkodzone opakowanie. 

d. Posiada kompletne, sprawne, nie uszkodzone akcesoria. 

e. Telefon oraz akcesoria posiadają oryginalne zabezpieczenie, np. folię 

f. Posiada kartę gwarancyjną oraz gwarancję ważną min. 1 rok 

g. Użytkownik posiada czytelny dowód zakupu. 

 § 2 PROCEDURA ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY 

1. Użytkownik serwisu za pośrednictwem telskup.pl może zawierać umowy sprzedaży z Lock-Tel 

2. Aby rozpocząć proces zawierania umowy Użytkownik powinien skontaktować się z Kupującym 

zgodnie ze wskazaniami ze strony www.telskup.pl 

3. Zaakceptowanie ustaleń wymaga wypełnienia umowy wg wzoru:   www.telskup.pl/umowa  

http://www.telskup.pl/
http://www.telskup.pl/umowa


a. Wpisania danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym 

b. Oświadczenia o posiadaniu praw własności wyszczególnionego towaru poprzez 

wpisanie go w treść umowy sprzedaży 

c. Podania numeru konta bankowego służącego do rozliczenia  

d. Podpisania umowy własnoręcznym podpisem  

e. Wysłania jej na adres Sprzedającego wraz z Towarem 

4. Kupujący poddaje weryfikacji Towar po jego otrzymaniu 

a. W przypadku uznania niezgodności z deklarowaną wartością kontaktuje się z 

Użytkownikiem celem renegocjacji warunków umowy sprzedaży. 

b. Po uzyskaniu zgodności stron odnośnie warunków umowy Sprzedający: 

 Wpisuje ustaloną kwotę na umowę sprzedaży 

 Przekazuje na konto bankowe wskazane przez Sprzedającego ustaloną 

wartość należną za Towar 

 Na adres e-mail Sprzedającego przesyła podpisaną umowę sprzedaży. 

§ 3 WARUNKI DOTRZYMANIA I ODSTĘPSTWA OD UMOWY 

1. Skup towaru ograniczone są terytorialnie i rzeczowo do granic RP 

2. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Umowy Sprzedaży oraz przedmiotu umowy, tj. 

Towaru w przeciągu 14 dni od dnia dokonania wstępnych ustaleń z Użytkownikiem. 

3. Koszt transportu nie więcej niż jednego telefonu pokrywa Sprzedający 

4. Koszt transportu więcej niż jednego telefonu pokrywa Kupujący poprzez zamówienie wcześniej 

opłaconego transportu na adres Sprzedającego lub doliczenie kosztów usługi do kwoty 

przelewu ustalonej w toku porozumienia pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 

5. Sprzedający zobowiązany jest dostosować formę transportu do wymagań Kupującego ze 

względu na Umowy transportowe zawarte przez Kupującego i gwarantujące nieprzesadne 

koszty transportu Towaru. 

6. Sprzedający powinien zachować dokument nadania Towaru jako podstawę dochodzenia praw 

od przewoźnika w przypadku zaginięcia przesyłki. 

7. Koszt transportu ustalany jest na podstawie cennika dopuszczonych przewoźników i wagi 

Towaru. 

8. Sprzedający zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia Towaru na czas transportu. 

Kupujący ocenia wartość towaru na podstawie stanu w jakim towar otrzymał. 

9. Kupujący jest zobowiązany do dokonania wpłaty na konto podane w Umowie w przeciągu 3 

dni roboczych od daty odesłania Sprzedającemu umowy sprzedaży. 

10. W przypadku, gdy sprzedający po podpisaniu przez Kupującego umowy sprzedaży zechce 

odstąpić od umowy, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego. 

a. Kupujący na życzenie sprzedającego odeśle Sprzedającemu na jego koszt odnalezione 

karty SIM 

b. Kupujący na życzenie sprzedającego odeśle Sprzedającemu na jego koszt Towar co do 

którego nie uznane zostaną warunki sprzedaży przez Sprzedającego i Kupującego a 

tym samym nie zostanie obustronnie podpisana umowa sprzedaży. 

c. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, 

jednak Kupujący nie może zagwarantować zwrotu całego towaru ani zwrotu towaru w 

stanie niezmienionym z uwagi na przeprowadzanie niezwłocznie po zakupie towaru 

prace serwisowe polegające na formatowaniu lub utylizacji telefonu, ewentualnie jego 

dalszą odsprzedaż 

d. Koszty transportu w przypadku odstąpienia od umowy w całości przechodzą na 

Sprzedającego odstępującego od umowy z uwagi na świadomość Sprzedającego 



odnośnie wartości towaru uzyskaną przed wysyłką Towaru, które to różnice wynikać 

mogą jedynie z innego stanu faktycznego Towaru niż zadeklarowany przez 

Sprzedającego. 

§ 5 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników serwisu 

telskup.pl jest Kupujący 

2. Kupujący zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

z dnia 18 lipca 2002 roku. Sprzedający podając przy składaniu zamówienia swoje dane 

osobowe Kupującemu wyraża zgodę ̨na ich przetwarzanie przez Kupującego w celu realizacji 

złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość ́ wglądu, poprawiania, 

aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.  

3. Kupujący zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych Sprzedającego osobom trzecim 

z wyłączeniem przedstawicieli uprawnionych do kontroli prawidłowości i legalności 

postępowania firm oraz osób prywatnych. 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie 

może być ́również ̇w ten sposób interpretowane, gdyż ̇w przypadku niezgodności jakiejkolwiek 

części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne 

podporzadkowanie się ̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu 

regulaminu. 

2. Lock-Tel zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. O zmianach 

regulaminu i ich zakresie Lock-Tel poinformuje użytkowników za pośrednictwem strony 

telskup.pl. Zmiany nie dotyczą rozpoczętych transakcji odbywających się terminowo. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się ̨ odpowiednie 

obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje 

się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji 

Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji 

Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub 

pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności 

sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo. 

 


