
POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ 
 

W związku z zawarciem przez Sprzedawcę z Panią/Panem umowy na odległość na 
zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego w serwisie 
www.sklep.kruszywaogrodowe.pl, Sprzedawca  przekazuje Pani/Panu następujące 
informacje: 
 

1) umowa została zawarta ze Sprzedawcą – CEMEX Polska sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Krakowiaków nr 46 , 02-255 Warszawa, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 
0000037375, numer REGON: 012192639, NIP:951 14 96 432, z kapitałem 
zakładowym w wysokości 314.268.600,00 zł, adres poczty elektronicznej: 
kruszywa@e-cemex.pl, tel. 800 700 077, +48 665 101 434, +48 782 551 380; 

 
2) płatność za Towar może zostać dokonana przelewem na rachunek bankowy 

Sprzedawcy wskazany we wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie 
zamówienia, w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia (do czasu uiszczenia 
wpłaty Zamówienie Towaru nie zostanie zrealizowane) albo poprzez płatność 
gotówkową w momencie odbioru Zamówienia; 

 
3) Sprzedawca dostarcza Towar na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem 

kuriera w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta. 
Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad. 

 
 

4) stosowana przez Sprzedawcę procedura rozpatrywania reklamacji w związku 
z nieprawidłowościami, usterkami lub przerwami w funkcjonowaniu serwisu Sklepu 
Internetowego : 
 

a) Klient może złożyć reklamację w związku z nieprawidłowościami, usterkami 
lub przerwami w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 

b) Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres: CEMEX Polska Sp. z 
o.o. Pakownia Kruszyw, Ogrodowych, ul. Zielona 10,  Rzeniszów, 42-350 
Koziegłowy lub mailowo na adres: kruszywa@e-cemex.pl 

c) W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do 
korespondencji, rodzaj wystąpienia nieprawidłowości związanej z 
funkcjonowaniem e-Sklepu. 

d) Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania oraz 
informuje niezwłocznie Klienta, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie 
jej rozpatrzenia. 

e) W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają 
uzupełnienia Sprzedawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do 
składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych 
wyjaśnień przez Klienta przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. 

f) Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 
roszczeń: 

i. poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji 
handlowej, 

ii. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich 
inspektorach inspekcji handlowej. 

g) Działania mediacyjne określone w punkcie i) powyżej są dostępne po złożeniu 
wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora 
inspekcji handlowej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się 
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w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich 
Inspektoratów Inspekcji Handlowej  
http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136 

h) Stałe polubowne sądy konsumenckie określone w punkcie ii) powyżej są 
dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu 
przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki. Konsumenci mogą 
skorzystać ze stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy 
Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej  
https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php#faq4655  

i) Wszelkie inne powiadomienia, uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania e-
Sklepu można kierować pocztą elektroniczną na adres  
kruszywa@e-cemex.pl. 

 
5) stosowana przez Sprzedawcę procedura rozpatrywania reklamacji dot. niezgodności 

Towaru z umową: 
 
a)Konsument  może złożyć reklamację w związku z niezgodnością Towaru z Umową. 
 
b) Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Towaru (w tym rzeczy ruchomej 
z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy 
wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Konsumenta na podstawie 
Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają 
przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 
stycznia 2023 roku , w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. 
Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności 
Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku zgodności Towaru z Umową 
Sprzedaży. 

c) Reklamacja może zostać złożona np. w formie pisemnej na adres: CEMEX Polska 
Sp. z o.o. Pakownia Kruszyw, Ogrodowych, ul. Zielona 10,  Rzeniszów, 42-350 
Koziegłowy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres: kruszywa@e-cemex.pl 

d) Przesłanie lub zwrot Towaru w ramach reklamacji może nastąpić na adres: 
Pakownia Kruszyw Ogrodowych, ul. Zielona 10,  Rzeniszów, 42-350 Koziegłowy. 

e) W opisie reklamacji przesłanej przez Konsumenta zaleca się wskazanie: (1) 
rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) 
żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o 
obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy; oraz (3) danych kontaktowych 
składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi 
podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na 
skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

f) Sprzedawca  może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o 
podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to 
i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. 

g) Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania 
oraz informuje niezwłocznie Klienta, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej 
rozpatrzenia. 

h) Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 
roszczeń: 

i. poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji 
handlowej, 
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ii. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich 
inspektorach inspekcji handlowej. 

i) Działania mediacyjne określone w punkcie i) powyżej są dostępne po złożeniu 
wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji 
handlowej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach 
oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów 
Inspekcji Handlowej  http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136 
j) Stałe polubowne sądy konsumenckie określone w punkcie ii) powyżej są dostępne 
poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu przez właściwy 
stały polubowny sąd konsumencki. Konsumenci mogą skorzystać ze stałych 
polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach 
Inspekcji Handlowej https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php#faq4655  

j) Dodatkowo pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr  dostępna jest 
platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i 
przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi 
interaktywną i wielojęzycznąstronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla 
konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu 
dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży 
lub umowy o świadczenie usług. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy dla potrzeb 
kontaktu za pośrednictwem platformy internetowej ODR jest następujący: 
odr@kruszywaogrodowe.pl 

6) Towary są objęte gwarancją w przypadku gdy producent danego Towaru jej udziela. 
Obowiązki producenta, który udziela gwarancji i uprawnienia Konsumenta gdy Towar 
sprzedany nie ma pewnych właściwości, określa oświadczenie gwarancyjne 
dołączone do Towaru. 

 
7) informacje w przedmiocie odstąpienia od umowy: 

a) Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość 
bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na 
piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. 

b) Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wskazanej w lit. a) powyżej 
następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy w drodze jednoznacznego 
oświadczenia o odstąpieniu (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą 
elektroniczną). Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, 
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego 
kruszywaogrodowe.pl jak i do niniejszego potwierdzenia zawarcia umowy na 
odległość, jednak nie jest to obowiązkowe. 

c) Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym 
nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną 
przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu do 
odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa w lit. 
b), przed upływem  terminu do odstąpienia od umowy.  

d) W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich 
otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru. Jeżeli 
Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły 
sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest 
zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego 
dodatkowych kosztów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności niezwłocznie, 
jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia 
Konsumenta o odstąpieniu od umowy, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca 
może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do 
chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta 
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi 
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wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego 
sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie 
zgodzi się na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi 
kosztami. 

e) W przypadku odstąpienia od Umowy, umowa jest uważana za niezawartą. 
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru 
będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny 
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

f) Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go 
osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie 
później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że 
Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu 
wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. 

g) Towar należy zwrócić na adres: CEMEX Polska Sp. z o.o. Pakownia Kruszyw 
Ogrodowych, ul. Zielona 10,  Rzeniszów, 42-350 Koziegłowy. 

h) Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni 
sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę 
możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar 
powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz 
dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży. 

i) Koszt opakowania i bezpośredniego zwrotu Towaru ponosi Klient. 
j) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących 

umów: 
i. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, 

wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca 
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

ii. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu 
zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia. 

k) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu Towaru, Sprzedawca 
niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, o której mowa powyżej, zwróci 
stosowną kwotę Klientowi. 

 
8) Zawarte w punkcie 7) powyżej postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2023 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do  Klienta będącego 
osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością 
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru 
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią 
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 
9) Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o udostępnienie Konta Klienta na czas 
nieoznaczony. Klient jest uprawniony do żądania usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca 
zobowiązuje się usunąć Konto Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 
żądania Klienta. Minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy o 
świadczenie usług drogą elektroniczną wynosi 3 dni robocze. 



 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO POTWIERDZENIA 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY. 
 

 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 
Adresat: CEMEX Polska Sp. z o.o. Pakownia Kruszyw, Ogrodowych, ul. Zielona 10,  
Rzeniszów, 42-350 Koziegłowy i Adres poczty elektronicznej: kruszywa@e-cemex.pl 
 
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy 
sprzedaży następujących rzeczy: 
 
 
__________________________________________________________________________ 

/proszę uzupełnić/ 

 
__________________________________________________________________________

/data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)/ 
 
 
__________________________________________________________________________

/imię i nazwisko konsumenta(-ów)/ 

 
 
__________________________________________________________________________ 

/adres konsumenta(-ów)/ 

 
__________________________________________________________________________ 

/podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)/ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

/data/ 

 
__________________________________________________________________________ 

/numer rachunku bankowego/ 

 
(*) Niepotrzebne skreślić. 


