
REGULAMIN ZAKUPÓW – PURCHASE REGULATIONS 

 

§1. Definicje ogólne 

1. Sprzedający-sprzedawca- firma MTRADING POLSKA  

SP. Z O.O. z siedzibą w ul. Grodkowska 68 48-300 Nysa, 
NIP: 7532449520, REGON: 380357785, KRS: 0000734178 
www.mtrd.pl / www.hurtdrukarki.pl 

2. Kupujący- klient-  dane klienta potwierdzone są 

podpisem i pieczęcią firmową, widoczną na ostatniej 
stronie regulaminu lub danymi podanymi na fakturze 
pro-forma, fakturze zaliczkowej lub fakturze VAT. 

3. Zamówienie- zadeklarowana wola kupującego  

zakupu towaru oferowanego na stronie sprzedawcy,  
w rozmowie poprzez e-mail, rozmowę bezpośrednią  
lub telefoniczną. 

4. Awizacja transportu własnego-przesłanie w formie 

skanu, na druku sprzedającego komunikatu o sposobie 
odbioru zamówienia własnym transportem.  
6. Moment rozpoczęcia dostawy- moment, w którym 

kierowca sprzedającego pojawia się w miejscu dostawy. 

7. Opłata postojowa- 10 zł netto/ m2/ dzień.  
8. DR- dzień roboczy. 

§2. Sprzedający 
1. Prawa i obowiązki sprzedającego są zgodne  
z ogólnie przyjętymi normami. 

2. Sprzedający ma prawo do weryfikacji kupującego 
pod względem finansowym.  
3. W przypadkach uzasadnionych aktualnym prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej sprzedający ma obowiązek 
zawiadomienia odpowiednich organów o próbie 

wyłudzenia towaru bądź o innym przestępstwie 
popełnionym przez klienta, w tym również  
o przestępstwach na mieniu obcym.  

§3. Kupujący - klient 
1. Prawa i obowiązki kupującego są zgodne z ogólnie 
przyjętymi normami. Kupujący w momencie zapłaty  

za zamówienie lub przesłaniu oświadczenia  
i potwierdzeniu zamówienia automatycznie  
akceptuje niniejszy regulamin zakupów. 
2. Kupujący ma prawo do inspekcji zamówionego 

towaru na magazynach sprzedającego.  
3. Kupujący, przebywający na terenie magazynu,  
ma nakaz stosowania się do poniższych norm: 
a) zakaz wykonywania zdjęć obszaru magazynu, 

większego niż zakres kilku maszyn 
b) zakaz wykonywania zdjęć pracownikom  
i przedmiotom do nich należącym 
c) zakaz wykonywania zdjęć dokumentów innych,  

niż wydruki z maszyn 

d) zakaz przywłaszczania sobie dokumentów,  

z wyjątkiem wydruków z maszyn, za pozwoleniem 

sprzedającego 

e) w określonych strefach zakaz korzystania  

z telefonów komórkowych 

Złamanie wyżej wymienionych zakazów wiąże się  

z nałożeniem kary umownej (§5, pkt.6.)lub/i nakazem 
bezwzględnego usunięcia zdjęcia lub czasową 
konfiskatą urządzenia rejestrującego (aparatu, telefonu 

lub karty pamięci) i przeprowadzeniem operacji  

pełnego czyszczenia pamięci urządzenia. 

§4. Zamówienia i płatności 
1. Zamówienia składane są przez kupującego  

na podstawie oferty. Zamówienia składane  
są na adres e-mail z którego otrzymał ofertę.  

2. Przez zamówienie traktuje się jasne wyrażenie woli  
i chęci kupującego do zakupu towaru, który jest 

przedmiotem oferty, potwierdzone na druku  
zamówienia dostarczonym przez sprzedającego.  

3. Kupujący podpisując zamówienie, przyjmując ofertę 
lub fakturę jednocześnie akceptuje ten regulamin.  

4. Zamówienia na kwotę poniżej 10000 zł netto lub towar 
w ilości mniejszej, niż 50 szt dla swej ważności nie muszą 

być potwierdzane na druku sprzedającego.  
5. Warunki anulowania zamówienia zostały zwarte  
w §8 niniejszego regulaminu. 
6. Kupujący w momencie zamówienia ma do wyboru 

następujące formy płatności: 
a) przedpłata 100% wartości zamówienia 
b) przedpłata 100% kosztów transportu (jeżeli dostawa 
jest po stronie sprzedającego) i 30% wartości zamówienia 
c) zapłata 100% wartości zamówienia gotówką,  

w momencie dostawy 
d) zapłata 100% wartości zamówienia gotówką,  
w momencie odbioru osobistego  
7. Podstawową formą płatności jest przedpłata 100% 

wartości zamówienia lub zapłata gotówką  
w momencie odbioru osobistego.  
8. Przedpłata, o której mowa w §4, pkt. 6.b, dostępna 
jest jedynie w przypadku zamówienia towaru, 

znajdującego się na magazynie sprzedającego  
i dostarczonego przez transport sprzedającego.  
9. W przypadku zamówienia towaru u zewnętrznego 
dostawcy, przeznaczonego tylko i wyłącznie dla klienta, 

formą płatności jest płatność opisana w §4, pkt. 6.a.  
10. Dla klientów współpracujących od min. 3 miesięcy  
i posiadających obroty na minimalnym poziomie  
10 tyś zł netto/mc, sprzedający daje możliwość zapłaty  

w formie płatności opisanej w §4, pkt. 6.c.  
11. Sprzedający nie wystawia faktur VAT  
z odroczonym terminem płatności.  

12. W przypadku, opisanym w §4, pkt 6.b, w momencie 

rozpoczęcia dostawy kupujący zobowiązany jest  

do zapłaty pozostałej części płatności, przed 

rozpoczęciem rozładunku. Jeżeli w tym momencie 

kupujący nie będzie posiadał odpowiedniej ilości 

gotówki do zapłaty za zamówienie, doręczający,  

na polecenie sprzedającego ma prawo do nie wydania 

części lub całości zamówienia kupującemu.  
W przypadku nie uregulowania należności  
w wyznaczonym przez sprzedającego czasie, 

kupującemu zostanie naliczona kara umowna KU6.  

13. Sprzedający udostępnia kupującemu możliwość 
podpisania umowy NDA, na zakupy bezpośrednie  
od dostawców.  

§5. Kary umowne 
1. KU1- 30% wartości zamówienia + koszty transportu 

(jeżeli realizacja leżała po stronie sprzedawcy).  
2. KU2- 35% wartości zamówienia.  

3. KU3- 40% wartości zamówienia  
+ 100% kosztów transportu.  

4. KU4- 10% wartości zamówienia. 
5. KU5- 80% wartości zamówienia.   

6. KU6 – 100% wartości kosztów transportu. 
6. Za złamanie zakazów nałożonych tym regulaminem 

na kupującego lub obowiązujących w strefie w której 
przebywa kupujący wynosi od 200 – 2000 zł netto.  

§6. Towar 

1. Sprzedający oświadcza, iż jest lub może być  
w posiadaniu oferowanego przez niego towaru 
2. Kupujący ma możliwość weryfikacji towaru  
nie znajdującego się na magazynie sprzedającego, 

po podpisaniu umowy NDA ze sprzedającym.  
3. Sprzedający daje kupującemu możliwość inspekcji 
towaru przez jego zakupem.  

§7. Gwarancje 
1. Sprzedający udziela klientowi 7-dniowej gwarancji 
rozruchowej na każdy sprzedany towar. 
2. Sprzedający nie udziela jakiejkolwiek gwarancji   

na materiały eksploatacyjne, niekompletny towar  
lub towar ze statusem nie sprawdzony.  
3. W przypadku sprzedaży towaru fabrycznie nowego,  
sprzedający z wyprzedzeniem informuje kupującego  

o terminie gwarancji. 
4. W przypadku sprzedaży nowego towaru, z pełną 
gwarancją producenta, sprzedający  oświadcza,  
iż nie jest jej wykonawcą. W takich przypadkach 

roszczenia gwarancyjne należy kierować bezpośrednio 
do producenta lub autoryzowanego punktu obsługi.  
5. W przypadku wcześniejszej inspekcji towaru  
przez kupującego, sprzedający nie udziela gwarancji, 

opisanej w pkt. 1.  

6. Poza wyżej wymienionymi przypadkami, sprzedający 

nie udziela innych gwarancji.  

§8. Rezygnacja z zamówienia, reklamacje, zwroty i 

wymiany 

W przypadku rezygnacji/ reklamacji lub zwrotu kupujący 

zobowiązany jest do dostarczenia i ewentualnego 
odbioru towaru sprzedającemu na własny koszt. 

Sprzedający powiadamia kupującego o możliwości 
odbioru towaru wymienionego. Kupujący ma obowiązek 
zorganizować odbiór w jak najkrótszym terminie.  
W przypadku postoju dłuższego, niż 7 DR, sprzedający 

ma prawo do naliczenia opłaty postojowej. 
1. Rezygnacja – anulowanie zamówienia. 

a) Bez kosztowe anulowanie zamówienia możliwe  
jest jedynie do 2 DR, po złożeniu zamówienia,  

niezależnie od statusu płatności. 
b) W przypadku rezygnacji z zamówienia 1 DR przed 

planowanym odbiorem lub dostawą, kupujący  
zostanie obciążony karą KU1. 

c) W przypadku rezygnacji z zamówienia w dniu odbioru 
osobistego lub przez zewnętrzną firmę, kupujący zostanie 
obciążony karą KU2.  
d) W przypadku rezygnacji z zamówienia  

w dniu dostawy transportem sprzedawcy, kupujący  
zostanie obciążony karą KU3.  
e) W przypadku złożenia zamówienia, a nie opłacenia 
faktury VAT w terminie 7 DR od daty zamówienia, 

zamówienie zostaje anulowane przez sprzedawcę,  
a na kupującego zostanie nałożona kara KU4.  
f) W przypadku złożenia zamówienia na produkty  
z poza regularnej oferty sprzedawcy i rezygnacji z tego 

zamówienia w terminie dłuższym niż 2 DR od daty 
zamówienia, kupujący zostanie obciążony karą KU5,  
z wyłączeniem w/w.  
g) W przypadku, gdy kupujący wybiera dostawę  

po stronie sprzedającego i niniejsza dostawa dochodzi 
do skutku, a kupujący: 
- nie opłaca zamówienia przy dostawie, jeżeli były takie 
ustalenia umowne 

- kupujący odmawia przyjęcia dostawy 
- kupujący nie reaguje na kontakt ze strony 
doręczającego towar 
Kupujący zostanie obciążony karą umowną KU3, 

powiększoną o karę KU6.  
2. Reklamacje 
a) Sprzedawca uwzględnia jedynie reklamacje złożone 
pisemnie, poprzez wiadomość e-mail. 

b) Kupujący ma prawo do zgłoszenia reklamacji  
w terminie 2 DR od daty odbioru zamówienia.  
c) Reklamacje zgłoszone w późniejszym terminie  

nie będą uwzględniane.  

d) Kupujący nie ma prawa do reklamacji towaru 

sprzedanego jako niesprawdzony. 

e) Kupujący nie ma prawa do reklamacji materiałów 

eksploatacyjnych. 
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f) Przyjmuje się, iż do 20% zakupionego stocku  

lub większej ilości jednorodnego towaru może posiadać 

wady. Klient akceptuje powyższą informację i oświadcza, 
iż reklamację będzie składał dopiero w przypadku 
wadliwości ponad 20% zakupionej partii.  

3. Zwroty 

Kupujący w momencie odbioru towaru nie ma prawa 
jego zwrotu. Podpisując ten regulamin, ja, jako kupujący 
odstępuję od przysługującego mi prawa zwrotu towaru 

zakupionego u sprzedawcy.  

4. Wymiana  
a) Wymiana zakupionego towaru możliwa jest  
do 7 DR od dnia dostawy. 

b) Wymianie nie podlegają: 

* materiały eksploatacyjne 
* towary niekompletne w momencie zakupu 
* towary uszkodzone przez kupującego 

* towary uszkodzone w trakcie transportu 

* towary sprzedane jako niesprawdzone 
* elementy towaru 
* integralne akcesoria 

§9. Dostawa 
1. Sprzedający udostępnia kupującemu następujące 

formy dostawy: 
a) odbiór transportem własnym, awizowanym 
b) odbiór kurierem lub spedycją zewnętrzną,  
zleconą przez kupującego 
c) odbiór kurierem lub spedycją zewnętrzną,  

zleconą przez sprzedającego 
d) dostawę transportem sprzedającego 
2. Terminy dostaw: 
a) Kupujący, odbierający zamówienie na własną rękę, 

zobowiązany jest do awizacji transportu własnego 
z min. jednodniowym wyprzedzeniem.  Kupujący 
podczas składania zamówienia, zobowiązany jest  
do podania przybliżonego terminu odbioru zamówienia.  

W przypadku nie informowania sprzedającego  
o przesunięciu terminu odbioru i przekroczeniu 
awizowanego terminu o 3 DR, sprzedający zastrzega 
sobie prawo do naliczenia opłaty postojowej. Termin 

dostawy jest zależny od kupującego i sprzedający  
nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia.  
b) Kupujący, odbierający zamówienie kurierem  
lub zewnętrzną spedycją, zleconą przez siebie  

ma obowiązek przesłania sprzedającemu dokumentów 
nadania w formie elektronicznej jak najszybciej  
jest to możliwe. W przypadku braku dokumentów, 

sprzedający ma prawo nie wydać towaru w ręce 

zewnętrznego przewoźnika i przetrzymywać towar  

na własnym magazynie, do momentu przesłania 

dokumentów oraz podstawienia transportu 

zewnętrznego po odbiór zamówienia. W przypadku 

postoju dłuższego, niż 3 DR, sprzedający jest uprawniony 

do naliczenia opłaty postojowej. Termin dostawy jest 

zależny od zewnętrznej firmy i sprzedający nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia  
w dostawie.  

c) W przypadku, gdy stroną zamawiającą kuriera 

lub zewnętrzną spedycję, jest sprzedający, zobowiązany 
on jest do przesłania do kupującego dokumentów 
świadczących o nadaniu zamówienia w momencie  

jego faktycznego nadania. Dokumentem 

stwierdzającym nadanie jest zarówno list przewozowy 
zewnętrznej firmy, jak i list przewozowy wystawiony  
przez sprzedającego, jeżeli zawiera on informację  

o numerze nadania i przewoźniku. Termin dostawy  

jest zależny od zewnętrznej firmy i sprzedający  
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek  
opóźnienia w dostawie. 

d) Dostawa transportem sprzedającego obywa się  

w terminie podanym w momencie zamówienia. 
Sprzedający zastrzega maksymalne opóźnienie  
w dostawie do 3 DR. Sprzedający zobowiązuje się  

do informowania kupującego o każdym opóźnieniu  
w dostawie. W momencie zamówienia dostawy  
lub maksymalnie na jeden dzień przed planowaną 
dostawą, sprzedający prześle do kupującego list 

przewozowy z informacją o planowanej godzinie 
dostawy, informacjami o kierowcy (dane personalne 
oraz kontaktowe) i samochodzie, którym będzie 
wykonywana dostawa oraz sposobie rozładunku. 

Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż kierowca, 
wykonujący dostawę, przy rozładunku zobowiązany  
jest jedynie do pracy z zamówieniem, gdy znajduje się 
one jeszcze na samochodzie. Usługa rozładunku  

lub przenoszenia zamówienia w odległości większej 
niż 50 cm od miejsca parkowania samochodu  
jest dodatkowo płatna w wysokości 5 zł netto/kg 
ładunku. Dotyczy to również sytuacji, w której używany 

jest wózek paletowy, ciągnięty przez kierowcę.  
Płatność za taką usługę rozliczana jest na podstawie 
faktury VAT, wystawionej w dniu rozładunku.  
3. W przypadku, gdy kupujący zamawia dostawę 

zamówienia transportem sprzedającego, kupujący 
zobowiązany jest do przygotowania się do obioru 
dostawy w dniu, ustalonym jako dzień dostawy.  
W przypadku braku odpowiedniej liczby pracowników 

lub braku możliwości dojazdu do miejsca rozładunku 
klient zobowiązany jest do uporania się z wynikłymi 
trudnościami w terminie 30 minut od momentu przyjazdu 

kierowcy z dostawą. W przypadku przekroczenia  

w/w czasu, kierowca ma prawo nakazać 

natychmiastowy rozładunek w miejscu postoju 

samochodu lub w miarę możliwości zmienić kolejność 

dostaw. Jeżeli nie będzie możliwości zmiany kolejności 

dostaw i kierowca będzie musiał oczekiwać  

na rozładunek, od momentu przekroczenia 30 minut 

postoju do momentu rozpoczęcia rozładunku, 
sprzedający ma prawo naliczyć kupującemu opłatę  
za postów w stawce 1zł netto/minuta postoju.  

§10. Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym 

regulaminem zastosowanie mają przepisy K.C.  
2. Wszelkie zmiany naniesione w niniejszej regulaminie 

będą przesyłane w postaci elektronicznej  
do wiadomości stron. Zmiana postanowień regulaminu 

nie wymaga dla swej ważności podpisu obu stron. 
3. Organem Państwowym właściwym dla rozstrzygania 

sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji  
niniejszej umowy jest Sąd Rejonowy w Opolu. 

4. Regulamin dostępny jest o dowolnej porze dnia  
pod adresem:  www.mtrd.pl/reg.pdf 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem  
1.06.2018 i obowiązuje nieodwołalnie.  

6. Wszelkie zmiany w regulaminie zostaną zaznaczone na 
jego ostatniej stronie.  
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Oświadczam, iż zapoznałem się z przedstawionym  
mi niniejszym regulaminem i zobowiązuję się do 
przestrzegania jego zapisów. Oświadczam również,  
iż podpisuję ten regulamin w dwóch, jednobrzmiących 
egzemplarzach- po jednym, dla każdej ze stron. 

Oświadczam, iż w przypadku zagubienia lub zniszczenia 

przeze mnie tego egzemplarza regulaminu, nie będę 

zgłaszał zastrzeżeń, co do oryginalności mojego podpisu 

na egzemplarzu, który posiada sprzedający.  
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§1. General definitions 

1. Seller- MTRADING POLSKA SP. Z O.O. address 

Grodkowska 68 street PL48300 Nysa, Poland,  
VAT-ID: 7532449520 www.mtrd.pl / www.hurtdrukarki.pl 
2. Buyer- client- client data are confirmed with sign  

and stamp on last page of this regulations or data  

on pro-forma, pre-payment or normal invoice. 
3. Order- declared willing to buy goods offered by seller 
to buyer on seller website, e-mail, direct or phone call, 

4. Own transport notification - sending in the form  

of a scan, on the seller's form, a message on how  
to collect the order by own transport. 
6. The moment of starting delivery - the moment when 

the seller's driver shows up at the place of delivery. 

7. Parking fee - EUR 3.5 / m2 / day. 
8. DR- working day. 

§2. Seller 

1. The rights and obligations of the seller are consistent 
with generally accepted standards. 

2. The seller has the right to verify the buyer financially. 
3. In cases justified by the current law of the Republic  
of Poland, the seller is obliged to notify the relevant 
authorities about an attempt to extort the goods  

or about another crime committed by the customer, 
including crimes against foreign property. 

§3. Buyer - client 

1. The rights and obligations of the buyer are in line with 
generally accepted standards. Buyer at the time  
of payment for ordering or sending a statement  
and confirming the order automatically accept  

these terms of purchase. 
2. Buyer has the right to inspect the ordered goods  
in the seller's warehouses. 
3. Buyer, staying in the warehouse, is required to comply 

with the following standards: 
a) prohibition of taking photos of the warehouse area, 
larger than the range of several machines 
b) prohibition of taking photos of employees and their 

belongings 
c) prohibition of taking photos of documents of others, 
than printouts from machines 
d) the prohibition of the appropriation of documents, 

with the exception of printouts from machines,  
with the consent of the seller 
e) the prohibition of use mobile phones in certain zones 
Breaking the above-mentioned prohibitions involves  

with the imposition of a contractual penalty (§5, point 6.)  

and / or an order of absolute removal of the photo  

or temporary confiscation of the recording device 

(camera, telephone or memory card) and carrying out 

the operation full wipe of device memory. 

§4. Order and payment 

1. Orders are placed by buyer on the basis of the offer. 

Orders are placed on the e-mail address from which  
the offer was received. 
2. An order is understood as a clear expression of the will 

and willingness of the buyer to purchase the goods 

being the subject of the offer, confirmed on the order 
form provided by the seller. 
3. Buyer, by signing the order, accepting the offer  

or invoice, at the same time accepts these regulations. 

4. Orders for less than 3000 euros or goods in amount less 
than 50 items do not have to be confirmed on the seller's 
form to be valid. 

5. Terms of cancellation of the order have been 

concluded in §8 of these regulations. 
6. Buyer, at the time of ordering, has the following 
payment methods to choose from: 

a) 100% prepayment of the order value 

b) 100% prepayment of the transport costs (if the delivery 
is on the seller's side) and 30% of the order value 
c) 100% of the order value in cash, upon delivery 

d) 100% of the order value in cash, at the time  
of personal collection 
7. The basic form of payment is a 100% prepayment  
of the order value or cash payment at the time  

of personal collection. 
8. The prepayment referred to in §4, point 6.b,  
it is available only in the case of ordering goods that  
are in the seller's warehouse and delivered by the seller's 

transport. 
9. In the case of ordering goods from an external 
supplier, intended only and exclusively for the customer, 
the form of payment is the payment described in §4, 

point 6.a. 
10. For clients cooperating from min. 3 months and with 
minimum turnover 5000 eur / month, seller gives the 
option to pay in the form of payment described  

in §4, point 6.c. 
11. The Seller does not issue invoices with delayed 
payment date. 
12. In the case described in §4, point 6.b, buyer  

is obliged to pay the remainder of the payment,  
before unloading begins, when seller driver is on buyer 
warehouse. If at this point buyer does not have enough 
cash to pay for the order, the deliverer, at the seller's 

request, he has the right not to hold and don’t release 
part or all of the order to the buyer. In case of failure  
to pay the amount due to the time specified by seller, 

the buyer will be charged a contractual penalty KU6. 

13. The seller provides the buyer with the option  

of signing an NDA contract for direct purchases  

from suppliers. 

§5. Contractual penalties 

1. KU1- 38% order value + shipping costs value (if shipping 
was at seller site).  

2. KU2- 43% order value.  
3. KU3- 48% order value + 100% shipping costs value.  

4. KU4- 18% order value. 
5. KU5- 88% order value.   
6. KU6 – 100% shipping costs value. 
6. For breaking the bans imposed by these regulations  

on the buyer or in force in the zone where the buyer  
is staying is 50 – 500 eur.  

§6. Commodity 

1. Seller declares that he have or may have the goods 
offered by him. 

2. Buyer may verify the goods that are not in the seller's 

warehouse, after signing the NDA with the seller. 

3. The seller gives the buyer the opportunity to inspect 
the goods before purchasing them. 

§7. Warranties 
1. The Seller provides the customer with a 7-day start-up 
guarantee for each sold product. 
2. The Seller does not provide any guarantees  

for consumables, incomplete goods or goods  
with the status not checked. 
3. In the case of sale of brand new goods, the seller 
informs the buyer in advance about the warranty period. 

4. In the case of sale of a new product, with  
a full manufacturer's warranty, the seller declares that  
he is not its executor. In such cases, warranty claims 
should be made directly to the manufacturer  

or an authorized service center. 
5. In the event of a prior inspection of the goods  
by buyer, the seller does not provide the guarantee 
described in point 1.  

6. Apart from the above-mentioned cases, the seller 
does not grant other guarantees. 

§8. Canceling order, complaints, returns and exchanges 

In the event of a resignation / complaint or return, buyer 
is obliged to deliver and, if necessary, pick up the goods 
to seller at his own expense. The seller notifies the buyer 
about the possibility of collecting the replaced goods. 

The buyer is obliged to arrange the collection as soon  
as possible. In the event of a stoppage of more than  
7 DR, the seller has the right to charge a parking fee. 
1. Resignation - order cancellation. 

a) No costly order cancellation possible is only up  

to 2 DR, after placing the order, regardless of payment 

status. 

b) In the event of cancellation of the 1 DR order prior  

to the scheduled pickup or delivery, the buyer will  

be charged a KU1 penalty. 

c) In the event of cancellation of the order on the day  

of personal collection or by an external company,  
buyer will be charged a KU2 penalty. 
d) In the case of resignation from the order on the day  

of delivery by the seller's transport, the buyer  

will be charged the KU3 penalty. 
e) If the order is placed and the invoice is not paid  
within 7 DR from the date of the order, the order  

is cancelled by the seller and a KU4 penalty  

will be imposed on the buyer. 
f) When placing an order for products from beyond 
seller's regular offer and cancellation of this order within 

more than 2 DR from the date of order, the buyer  

will be charged with a KU5 penalty, with the exception  
of the above. 
g) When the buyer chooses delivery for the seller  

and this delivery is completed and the buyer: 

- does not pay for the order upon delivery, if there were 
such contractual arrangements 
- the buyer refuses to accept the delivery 

- the buyer does not respond to contact from the person 
delivering the goods 
The Buyer will be charged a contractual penalty KU3, 
increased by the penalty KU6. 

2. Complaints 
a) The Seller only accepts complaints submitted in writing 
via e-mail. 
b) The Buyer has the right to file a complaint within 2 DR 

from the date of receipt of the order. 
c) Complaints submitted at a later date will not be taken 
into account. 
d) The Buyer has no right to claim the goods sold  

as unchecked. 
e) The Buyer has no right to complain about 
consumables. 
f) It is assumed that up to 20% of the purchased stock  

or more homogeneous goods may have defects. Buyer 
accepts the above information and declares that he will 
submit a complaint only in the event of defectiveness  
of more than 20% of the purchased batch. 

3. Returns 
The buyer is not entitled to return the goods upon receipt 
of the goods. By signing these regulations, I, as a buyer, 
withdraw from my right to return the goods purchased 

from the seller. 
4. Exchange 
a) It is possible to replace the purchased goods  

up to 7 DR from the day of delivery. 

b) The following are not subject to exchange: 

* consumables 

* incomplete goods at the time of purchase 

* goods damaged by the buyer 
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* goods damaged during transport 

* goods sold as unchecked 

* items of goods 
* integral accessories 

§9. Delivery 
1. The seller provides the buyer with the following forms  
of delivery: 

a) collection by own, advised transport 
b) collection by courier or external forwarding,  

ordered by the buyer 
c) collection by courier or external forwarding,  

ordered by the seller 
d) delivery by the seller's transport 

2. Delivery times: 
a) The Buyer, collecting the order on his own, is obliged 

to notify his own transport with min. one day in advance. 
The buyer is obliged when placing the order to provide 

an approximate date of receipt of the order.  
In case of not informing the seller about postponing  

the pickup date and exceeding the advised date by  
DR 3, the seller reserves the right to charge a parking fee. 
The delivery time depends on the buyer and seller  
not responsible for delays. 

b) The Buyer, collecting the order by courier  
or an external forwarding commissioned by buyer  
is obliged to send the seller the shipping documents  
in electronic form as soon as possible it is possible.  
In the absence of documents, the seller has the right  

not to hand over the goods to an external carrier  
and to keep the goods in our own warehouse,  
until documents are sent and external transport  
is provided to pick up the order. In the event  

of a stoppage of more than 3 DR, the seller is entitled  
to charge a stoppage fee. The delivery time depends  
on an external company and the seller is not responsible 
for any delays in delivery. 

c) If the party ordering the courier or external forwarding, 
the seller is obliged to send the buyer documents 
confirming the order at the time of his actual shipment. 
The document confirming the shipment is both  

the bill of lading of the external company  
and the bill of lading issued by the seller if it contains 
information about the shipment number and carrier. 
Delivery time is dependent on an external company  

and seller not responsible for any delays in delivery. 
d) The seller's transport is carried out at the time given  
at the time of ordering. The seller reserves the maximum 

delay in delivery up to 3 DR. The seller undertakes  

to inform the buyer of any delay in delivery. At the time 

of ordering delivery or up to one day before  

the scheduled delivery, the seller will send the buyer  

a bill of lading with information about the planned 

delivery time, information about the driver (personal  

and contact details) and the vehicle that will  

be delivered and the method of unloading. Buyer 
acknowledges that the driver who performs the delivery 
is obliged to unload it is only for working with the order 

while it is still on the car. Unloading service or moving  

the order further away than 50 cm from the place  
where the car is parked is additionally payable  
in the amount of 2 eur / kg of cargo. This also applies 

when a driver-pulled pallet truck is used. 

Payment for such a service is settled on the basis  
of a VAT invoice issued on the day of unloading. 
3. If buyer orders the delivery of the order by seller's 

transport, buyer is obliged to prepare for the delivery  

on the day set as the day of delivery. In the absence  
of an appropriate number of employees or inability  
to travel to the place of unloading, the customer  

is obliged to deal with the resulting difficulties  

within 30 minutes of the driver's arrival with the delivery.  
In case of exceeding in the aforementioned time,  
the driver has the right to order immediate unloading  

at the place where the car is parked or, if possible, 
change the order of deliveries. If it is not possible  
to change the order of deliveries and the driver will have 
to wait for unloading, the seller has the right to charge 

the buyer a fee from the moment of exceeding  
the 30-minute waiting time until the commencement  
of unloading for posts at the rate  
of 1 eur / minute of parking. 

§10. Final provisions 
1. In matters not covered by these regulations,  
the provisions of the Polish Civil Code shall apply. 

2. Any changes made to these regulations will be sent  
in electronic form for the attention of the parties. 
Changing the provisions of the regulations does not 
require the signature of both parties for its validity. 

3. The state authority competent to settle any disputes 
that may arise as a result of implementation  
of this contract is the District Court in Opole. 
4. The regulations are available at any time of the day 

at: www.mtrd.pl/reg.pdf 

5. The Regulations come into force on June 1, 2018 and  
is irrevocably valid. 
6. Any changes to the regulations will be marked  

on its last page. 
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……………………………………………………………………. 

 

 
…………………………………………………………………… 

 

 

 
 

 

 

 

I declare that I have read the regulations presented to 
me and I undertake to comply with its provisions. I also 

declare that I sign these regulations in two identical 
copies - one for each party. I declare that if I lose or 

destroy this copy of the regulations, I will not raise any 

objections as to the originality of my signature on the 

copy owned by the seller. 
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LISTA ZMIAN – CHANGES LIST: 

§4, pkt 4: 

4. Zamówienia na kwotę poniżej 5000 zł netto lub towar 
w ilości mniejszej, niż 25 szt dla swej ważności nie muszą 
być potwierdzane na druku sprzedającego. 

W dniu 2019.01.01 zmieniono na: 

4. Zamówienia na kwotę poniżej 10000 zł netto lub towar 
w ilości mniejszej, niż 50 szt dla swej ważności nie muszą 
być potwierdzane na druku sprzedającego. 

§4, point 4: 

4. Orders for less than 1500 euros or goods in amount less 
than 25 items do not have to be confirmed on the seller's 
form to be valid 

On date 2019.01.01 was changed for: 

4. Orders for less than 3000 euros or goods in amount less 
than 50 items do not have to be confirmed on the seller's 
form to be valid 

§1, pkt 1: 
1. Sprzedający-sprzedawca- firma MTRADING POLSKA  

SP. Z O.O. z siedzibą w ul. Grodkowska 68 48-300 Nysa, 
NIP: 7532449520, REGON: 380357785, KRS: 0000734178. 
W dniu 2021.03.01 zmieniono na: 
1. Sprzedający-sprzedawca- firma MTRADING POLSKA  

SP. Z O.O. z siedzibą w ul. Grodkowska 68 48-300 Nysa, 
NIP: 7532449520, REGON: 380357785, KRS: 0000734178. 
www.mtrd.pl / www.hurtdrukarki.pl  
§1, point 1: 
1. Seller- MTRADING POLSKA SP. Z O.O. address 

Grodkowska 68 street PL48300 Nysa, Poland,  
VAT-ID: 7532449520  
On date 2021.03.01 was changed for: 
1. Seller- MTRADING POLSKA SP. Z O.O. address 

Grodkowska 68 street PL48300 Nysa, Poland,  
VAT-ID: 7532449520 www.mtrd.pl / www.hurtdrukarki.pl 


