Regulamin „Oferty Specjalnej Pronar”
- pod hasłem ZIELONE ŚWIATŁO DLA NISKICH CEN.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Oferty Specjalnej PRONAR - pod
hasłem ZIELONE ŚWIATŁO DLA NISKICH CEN, prezentowanej za pośrednictwem strony
internetowej pod adresem: pronar.pl, zwanej dalej: „Serwisem”, administrowanej przez:
„PRONAR” spółka z o.o. z siedzibą w Narwi przy ul. Mickiewicza 101A, NIP 543-02-00-939,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego pod nr KRS
0000139188, kapitał zakładowy: 51.000,00 zł opłacony w całości, zwanym dalej:
„PRONAR”
2. Każdy użytkownik zobowiązany jest, do zapoznania się i przestrzegania postanowień
niniejszego Regulaminu.
3. Serwis umożliwia nawiązanie
i sprzedającym – PRONAR.

kontaktu

pomiędzy

potencjalnymi

nabywcami

4. Celem Serwisu jest publikowanie w internecie ogłoszeń. Każda umowa sprzedaży
dotycząca prezentowanych maszyn w Serwisie zawierana jest wyłącznie pomiędzy nabywcą
a PRONAR. Maszyny prezentowane w Serwisie są maszynami powystawowymi,
demonstracyjnymi, pokazowymi lub używanymi.
5. Przed zakupem danej maszyny kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia w PRONAR
wszystkich szczegółów, które wpływają na podjęcie decyzji o zakupie. Kupując maszynę
z Serwisu nabywca powinien zachować ostrożność i kierować się własnym osądem tak
samo, jakby kupował podobny przedmiot poprzez ogłoszenie prasowe lub poprzez inne
medium.
6. Informacje o sprzedawanych produktach.
6.1 Ogłoszenia prezentowane w Serwisie nie stanową oferty w rozumieniu Art. 66. § 1.
Kodeksu cywilnego.
6.2 Informacje w ogłoszeniu są oparte na subiektywnej ocenie PRONAR, który we własnym
zakresie ocenił i wydał opinię o stanie maszyny, dane te nie są oparte na ocenie wydanej
przez niezależnego rzeczoznawcę.
6.3 Wygląd prezentowanych maszyn może odbiegać od stanu faktycznego. Kupujący jest
zobowiązany do sprawdzenia u sprzedającego wszystkich szczegółów dotyczących stanu
maszyny i jego specyfikacji oraz ustalić ze sprzedawcą zasady danej transakcji sprzedaży.
6.4 Podana w Serwisie cena maszyny jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek
według obowiązujących stawek. Cena nie zawiera kosztów transportu.
6.5 W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących prezentowanych produktów prosimy o
powiadomienie PRONAR na adres: ofertaspecjalna@pronar.pl
7. PRONAR może w każdym momencie usunąć, zmodyfikować lub uzupełnić zawartość
Serwisu bez uprzedniego powiadomienia. PRONAR zastrzega sobie prawo zakończenia,
zmiany, zawieszenia lub zarzucenia dowolnego aspektu Serwisu w całości lub częściowo.
Serwis może być czasowo niedostępny z powodu prac konserwacyjnych lub innych
przyczyn.
8. Sprzedaż.
8.1. Kupujący, chcąc dokonać zakupu maszyny prezentowanej w Serwisie powinien wysłać
na adres ofertaspecjalna@pronar.pl informację zawierającą: dane Kupującego, imię
i nazwisko, nazwę firmy, oraz numer NIP (VAT), a także wskazać, której z maszyn
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zainteresowany jest nabyciem. Po ustaleniu z PRONAR szczegółów dotyczących danej
transakcji sprzedaży, Kupujący wraz z informacją powinien przesłać potwierdzenie wpłaty na
rzecz PRONAR, ceny maszyny. Wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy
PRONAR o numerze: 33 1750 1107 0000 0000 1373 5883 PLN w Raiffeisen Bank Polska
S.A. w tytule wpłaty kupujący powinien podać oznaczenie maszyny, której wpłata ceny
dotyczy.
8.2. Po zaksięgowaniu przez PRONAR wpływu ceny sprzedaży, maszyna będzie wydana
przez PRONAR na rzecz kupującego. Wydanie maszyny dokonywany będzie w siedzibie
PRONAR tj. Polska, 17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A Z chwilą wydania maszyny
wszelkie niebezpieczeństwo jej utraty lub zniszczenia przechodzi na kupującego. Kupujący
we własnym zakresie powinien zorganizować odbiór maszyny oraz jej transport. Na etapie
uzgadniania szczegółów danej transakcji sprzedaży, Kupujący może ustalić z PRONAR inne
zasady odbioru maszyny w tym zlecić jej transport za dodatkowym wynagrodzeniem na
rzecz PRONAR.
8.3. Kupujący nabywając maszynę za pośrednictwem Serwisu wyraża zgodę na warunki
określone w niniejszym Regulaminie.
9. Gwarancja i rękojmia.
9.1 Maszyny zakupione za pośrednictwem Serwisu nie posiadają gwarancji, chyba że
PRONAR wskaże przy danej transakcji okres gwarancji, który określony jest indywidualnie
do każdej maszyny.
9.2. Rękojmia na maszyny nabyte za pośrednictwem Serwisu zostaje wyłączona.
9.3. W przypadku objęcia danej maszyny gwarancją, wraz z maszyną PRONAR wyda kartę
gwarancyjną. Zasady sprawowania gwarancji podane są w karcie gwarancyjnej. Reklamacje
należy złożyć drogą elektroniczną na następujący adres: reklamacje@pronar.pl
10. Uwagi końcowe
10.1. Wszystkie spory, które mogą powstać w związku z transakcjami prowadzonymi w
oparciu o Serwis rozstrzygać będzie sąd powszechny w Polsce właściwy dla siedziby
PRONAR. Obowiązuje prawo polskie.
10.2. Osobom korzystającym z Serwisu
bezprawnym.

zakazuje się dostarczania treści o charakterze

10.3. PRONAR zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany będą
wchodzić w życie 14 dni po opublikowaniu informacji o zmianach na stronie Serwisu
internetowego.

10.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 maja 2018 r.

Narew, dnia 27 kwietnia 2018 r.
Zarząd PRONAR sp. z o.o. z siedzibą w Narwi
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