
REGULAMIN SPRZEDAŻY 

PRODUKTÓW O!Bubble 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.Regulamin określa zasady sprzedaży paneli na indywidualne zamówienie przez 

Sławomira Wojczyszyna, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sławomir 

Wojczyszyn O!Bubble z siedzibą w Brzegu, ul. Trzech Kotwic 11 J, 49-300 Brzeg, 

NIP: 747-158-36-54, REGON: 532344420, tel: 601 983 522, 

e-mail: office@obubble.pl, występującą jako O!Bubble, 

 

2. Każda osoba fizyczna może być nabywcą towarów oferowanych przez O!Bubble. 

 

§2. OFERTA 

 

1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie O!Bubble (miękkie panele 

ścienne) produkowane na indywidualne zamówienie Klienta. Przedmiotem transakcji 

są także akcesoria do montażu Paneli ( klej do montażu paneli). 

2. Podstawą do ustalenia wartości każdorazowej transakcji pomiędzy stronami jest 

aktualny cennik towarów Sprzedającego. Ewentualne zmiany cen oraz inne 

uzgodnienia związane z logistyką dostaw wymagają odrębnych uzgodnień pomiędzy 

Sprzedawcą a Klientem. Cena podana przez Sprzedawcę obejmuje cenę towaru 

bez jakichkolwiek innych świadczeń, chyba, że strony wyraźnie postanowią inaczej. 

3. Tolerancja wymiarów paneli może wynosić +/- 2-3mm różnicy między sobą. Ze 

względu na melanż indywidualne mieszanych kolorów odcienie paneli mogą się 

delikatnie różnić względem siebie. Wygląd zewnętrzny paneli ( kolory i odcienie) 

widoczne na urządzeniach Klienta (wyświetlacz, monitor) lub na wykonanych przez 

Klienta wydrukach przy wykorzystaniu urządzeń drukujących mogą różnić się od 

rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych 

urządzeń. 

4. Informacje o Panelach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronie 

WWW.obubble.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 lub 543 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. Zm.; 

dalej Kodeks cywilny). Informacje o Panelach wraz z podaniem ceny prezentowane 

na w/w stronie stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu 

art. 71 Kodeksu cywilnego. 

 

§3. WARUNKI ZAMÓWIEŃ, SPRZEDAŻY I DOSTAWY 

1. Przedmioty prezentowane na Stronie można zamówić: 

a) telefonicznie 77-411-88-76 od poniedziałku – piątku w godzinach 8:00 - 16.00 

b) poprzez Formularz  znajdujący się na stronie internetowej 

c) drogą mailową – office@obubble.pl 



2. Płatności mogą być realizowane przelewem na rachunek bankowy 

Sprzedającego… 

3. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych danych 

Klienta na zamówieniu (pełnej nazwy firmy, adresu siedziby, numeru NIP, numeru 

PESEL, numeru telefonu, adresu poczty email) oraz dokładnej nazwy promocji oraz 

numeru oferty, na podstawie której jest dokonywane. 

4. W przypadku zamówień telefonicznych regulamin przesyłany jest na konto e-mail 

podane przez Klienta. 

5. Złożenie Zamówienia nie oznacza zawarcia umowy ani obowiązku zapłaty. 

W oparciu o Zamówienie O!Bubble opracuje i wyśle Klientowi na wskazany przez                 

Klienta adres e-mail szczegółowy kosztorys w formie faktury proforma i     przewidywany 

czas realizacji zamówienia. 

6. Po otrzymaniu akceptacji kosztorysu, O!Bubble prześle do Klienta drogą 

elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z potwierdzeniem terminu 

dostawy Paneli. 

7. Panele zostaną dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. 

O!Bubble nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Paneli lub opóźnienie w 

dostarczeniu zamówionych Paneli lub realizacji zamówienia wynikające z błędnie 

podanego przez Klienta adresu dostawy. 

8. W przypadku braku produktu w magazynie Klient jest informowany o tym fakcie 

i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. 

9. Klient upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Klienta 

i wysłania ich wraz z towarem. 

10. Opóźnienie w dokonaniu zapłaty przez Klienta w terminie wpisanym na fakturze 

skutkuje natychmiastowym wstrzymaniem sprzedaży kolejnych produktów z 

terminem płatności, oraz wstrzymaniem wszelkich udzielonych kredytów kupieckich 

lub innych bonusów przyznanych Klientowi. Ponadto Sprzedawca jest uprawniony 

do wszczęcia procedury windykacyjnej celem uzyskania zaległej zapłaty, których 

kosztami zostanie obciążony Klient. Niezależnie od powyższego, w razie opóźnienia 

w zapłacie Klient zostanie obciążony odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 

11. O!Bubble zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia, w przypadku 

gdy z przyczyn niezależnych od O!Bubble realizacja zamówienia nie będzie możliwa, 

wówczas O!Bubble zwróci Klientowi całą przedpłaconą na poczet realizacji 

zamówienia kwotę. 

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów zamieszczonych w ofercie 

oraz odwoływania promocji i wyprzedaży. 

13. Termin realizacji potwierdzany jest każdorazowo przy potwierdzeniu przyjęcia 

zamówienia do realizacji. 

14. O!Bubble zobowiązane jest do dostarczenia Paneli w stanie wolnym od wad. 

15. Wszystkie panele O!Bubble produkowane są na zamówienie indywidualnie. 

16. O koszcie transportu Klient informowany jest w kosztorysie. 

17. Zamówienia doręczane są na terenie Polski przez firmę kurierską oraz kontaktem 

przed dostarczeniem. 

18. Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę kurierską jest naruszona Klient powinien 



rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia Paneli spisać z 

nim protokół szkody który będzie stanowił ułatwienie w dochodzeniu ewentualnych 

roszczeń reklamacyjnych. 

19. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności Paneli. Jednocześnie 

przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem 

Paneli. 

 

 

§4. WYMIAN TOWARU, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Panele O!Bubble produkowane są wyłącznie na zamówienie indywidualne 

Klienta nie przysługuje prawo zmiany lub odstąpienia od zawartej umowy. 

Dz. U. R.P. z dnia 24 czerwca 2014r. Poz 827 o prawach konsumenta Roz. 4 Art. 

38„ 

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na 

odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną 

zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że 

po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana 

według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego 

zindywidualizowanych potrzeb;” 

3. W przypadku odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez 

Klienta, zamówione Panele zostaną przekazane do O!Bubble, a Klient zostanie 

obciążony kosztami przesyłki zwrotnej oraz kosztami przechowywania Paneli do 

czasu ich odebrania. Zgodnie z §4 ust. 1 Klientowi nie przysługuje prawo do 

odstąpienia od zawartej umowy. O!Bubble wezwie Klienta listem poleconym do 

odbioru Paneli z magazynu O!Bubble wyznaczając termin odbioru. Po upływie 

wyznaczonego przez O!Bubble terminu Panele zostaną przekazane do utylizacji a 

Klient zostanie obciążony jej kosztem. 

 

§5. REKLAMACJE 

 

1. O!Bubble udziela jednocześnie Klientowi gwarancji na okres 24 miesięcy od daty montażu 

produktu, jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od daty produkcji na wady ukryte produktu. 

2.Aby skorzystać z gwarancji producenta Panele należy użytkować zgodnie z 

poniższymi wskazówkami: 

Panele miękkie (produkowane z pianki poliuretanowej) 

a) nie powinny być wystawiane na intensywne światło słoneczne lub źródło ciepła. W takich 

warunkach, po dłuższym czasie mogą pojawić się odbarwienia na powierzchni paneli, 

b) należy montować z dala od otwartych płomieni, iskier i innych źródeł ciepła np. 

grzejników elektrycznych, 



c) nie należy stosować w miejscach o wysokiej wilgotności ze względu na chłonną strukturę 

pianki, z której są wykonane, 

d) Pianka z której wykonane są panele może reagować z silnymi substancjami utleniającymi 

(silne kwasy), 

e) Należy uważać by nie uszkodzić paneli ostrymi narzędziami, krawędziami bądź 

narożnikami mebli, 

f)Należy unikać brudzenia paneli, 

g) Panele należy montować poza zasięgiem zwierząt. 

a) Panele nie powinny być wystawiane na intensywne światło słoneczne lub źródło ciepła. W 

takich warunkach, po dłuższym czasie mogą pojawić się odbarwienia na powierzchni paneli, 

b) Panele ścienne z kolekcji O!Bubble są podatne na wgniecenia, nie należy ugniatać paneli 

palcami – wgniecenia będą trwałe, 

c) Panele są podatne na uszkodzenia mechaniczne. Uważaj aby nie uszkodzić paneli ostrymi 

narzędziami, oparciami krzeseł, krawędziami bądź narożnikami mebli. Nie należy się o nie 

opierać, 

d) Panele należy montować z dala od otwartych płomieni, iskier i innych źródeł ciepła np. 

grzejników elektrycznych, 

e) Należy unikać brudzenia paneli. 

3.Reklamacje należy składać na formularzu reklamacyjnym dostępnym na stronie 

www.obubble.pl 

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Wszystkie dane przesyłane przez Klienta do Sprzedawcy, są chronione zgodni z Ustawą 

o danych osobowych i nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja 

zamówień. Kupujący podaje dane osobowe dobrowolnie oraz ma pełne prawo wglądu, 

poprawienia lub żądania zaprzestania (skasowania) przetwarzania swoich danych 

przechowywanych w bazie Sprzedawcy zgodnie z Ustawą „o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002r, Nr 144, poz. 1204). Złożenie 

zamówienia u Sprzedawcy oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

przez O!Bubble celem jego realizacji. Po realizacji zamówienia dane mogą zostać usunięte 

na wyraźną, pisemną dyspozycję klienta wysłaną na adres e-mailowy: office@obubble.pl , 

na adres firmy. W przypadku gdy Kupujący nie zadysponuje usunięcia danych, będą one 

przechowywane z zachowaniem wszelkich wymaganych norm poufności do czasu realizacji 

kolejnego zamówienia lub dyspozycji usunięcia z naszej bazy. 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin określa zasady zakupów w firmie O!Bubble. i jest integralnym 

załącznikiem oferty. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez 

Klienta z niniejszym Regulaminem oraz zgodą na wszystkie postanowienia i 

informacje zawarte w Regulaminie. Jeżeli Klient nie zgadza się na jakiekolwiek 

postanowienie niniejszego Regulaminu prosimy nie dokonywać zamówienia. 



2. Adres podany przez Klienta na zamówieniu będzie adresem wiążącym dla O!Bubble 

do wszelkich doręczeń. Klient jest zobowiązany poinformować O!Bubble o każdej 

zmianie adresu pod rygorem poniesienia negatywnych skutków naruszenia tego 

obowiązku. 

3. O!Bubble zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

4. O!Bubble nie będzie ponosiła odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek korzyści w 

związku zawarciem, wykonaniem, rozwiązaniem niniejszej umowy, jak również w 

związku z odstąpieniem od niej. 

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umów sprzedaży między O!Bubble a 

Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. Jeśli jednak 

nie zakończą się polubownie, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów 

wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby O!Bubble. W 

sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 

 

 

 

 


