Flügger farby
REGULAMIN USŁUGI TRANSPORTOWEJ DO KLIENTA
DETALICZNEGO NA TERENIE MIASTA

1. Definicje
Flügger Poland Sp. z o. o - Flügger Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Rakietowa 20A wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000122895, NIP: 585-020-55-30, REGON 190564838,
kapitał zakładowy: 59.880.015 PLN (dalej „Flügger”) w sklepach stacjonarnych Flügger farby.
2. Klient detaliczny - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
posiadająca detaliczny poziom cenowy w systemie sprzedażowym Flügger. Gdy Klientem nie jest osoba
fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania
Klienta w świetle obowiązującego prawa.
3. Towar - rzecz ruchoma zakupiona w Flügger Poland Sp. z o. o.
4. Usługa transportowa – transport zakupionych we Flügger towarów ze sklepu na podany przez klienta adres.
1.

2. Postanowienia ogólne
1. Usługa transportowa dostępna jest dla Klientów detalicznych Flügger w obrębie miast (oraz do 25km poza
granicami miasta):
a) Bydgoszcz
b) Gdańsk,
c) Gdynia,
d) Katowice
e) Kielce
f) Kraków
g) Legionowo
h) Leszno
i)
Lublin
j)
Łódź
k) Olsztyn
l)
Piaseczno
m) Poznań
n) Rumia
o) Rzeszów
p) Sopot,
q) Szczecin,
r) Warszawa
s) Wejherowo
t) Wrocław
2. W przypadku zamówienia usługi transportowej przez Klienta, Klient jest informowany o możliwych sposobach,
dostępnych terminach i kosztach dostawy.
3. Flügger poinformuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy najpóźniej w momencie składania
zamówienia.

3. Warunki transportu Flugger
1.
2.

Transport lokalny realizowany jest na terenie miast oraz w obrębie 25 km od miast wskazanych w cz. 2, pkt
1 niniejszego Regulaminu.
Maksymalna waga przesyłki uzależniona jest od dopuszczalnej ładowności pojazdu transportującego
zamówienie i nie powinna być większa niż 70 kg.
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3.
4.

Zamówienia realizowane są w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od przyjęcia zamówienia przez
Flügger.
Czas realizacji opisany w pkt 3 powyżej może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Flügger (utrudnienia
drogowe, warunki atmosferyczne). Flügger niezwłocznie poinformuje Klienta o zmianie terminu dostawy.

4. Koszt transportu
1. Koszt dostawy uzależniony jest od wielkości zamówienia, terminu i zakresu dostawy oraz odległości miejsca
dostawy od sklepu Flügger farby, który realizuje zamówienie. Klient zostanie poinformowany o kosztach dostawy
w momencie składania zamówienia.
2. Dostawę zamówień Klientów detalicznych o wartości min. 600 zł (słownie złotych: sześćset) brutto, Flügger
realizuje za 1 zł netto. Maksymalna wartość zamówienia to 1500 zł brutto, powyżej tej kwoty, dostawa realizowana
jest firmą spedycyjną.
3. Usługa transportowa do budynku pod wskazany adres realizowana jest, o ile istnieje możliwość dojazdu do
wskazanego miejsca. Kierowca Flügger skontaktuje się z Klientem, by poinformować go o braku możliwości
realizacji dostawy pod wskazany adres i ustali z Klientem dogodne możliwe miejsce dostawy.
4. Kierowca realizuje usługę bez wniesienia.

5. Dane Osobowe
1.
2.

Administratorem danych osobowych jest Flügger Poland Sp. z o. o.
Dane przetwarzane będą w celu realizacji usług niniejszego Regulaminu oraz w innych celach, które wynikają z
obowiązujących przepisów oraz w usprawiedliwionych celach Flügger Poland Sp. z o.o., zgodnie z informacją
na stronie https://www.flugger.pl/o-flügger/polityka-prywatności.

6. Postanowienia końcowe
1. Flügger Poland Sp. z o. o. jest uprawniona do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w przypadku zmian
w zakresie świadczonych usług. Każda zmiana będzie dokonywana z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana
warunków regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa Klienta nabyte przez Klienta przed wejściem w życie
zmian do regulaminu.
2. Poza regulaminem usługi transportu do klienta, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.
3. Regulamin obowiązuje od 26.03.2020
4. Niniejszy regulamin jest dostępny w sklepach Flügger farby realizujących usługę transportu.

