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REGULAMIN SPRZEDAŻY 

GRETO POLSKA SP. Z O.O. 
obowiązuje od 14.10.2022 

 
§ 1 

DEFINICJE 

 

GRETO Greto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-303) przy ul. Kielecka 5/20, 

legitymująca się NIP: 5862355212, nr KRS: 867789 (sąd rejestrowy: Sąd 

Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS) kapitał 

zakładowy: 5.000 zł, nr BDO: 000394604 

KLIENT Podmiot zainteresowany zakupem Urządzeń od Greto lub dokonujący 

takiego zakupu. 

REGULAMIN Niniejszy regulamin, który określa ogólne warunki sprzedaży Urządzeń przez 

Greto na rzecz Klientów. 

UMOWA 

SPRZEDAŻY 

Umowa zawarta pomiędzy Greto i Klientem obejmująca sprzedaż Urządze ń 

na rzecz Klienta. 

URZĄDZENIA Urządzenia dystrybuowane przez Greto w tym: moduły fotowoltaiczne marki 

JA Solar lub Hyundai Energy Solutions, pompy cierpła GREE. 

 

 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin określa ogólne warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez Greto z Klientami, w tym warunki 

składania i realizowania zamówień na Urządzenia. 

2. Postanowienia Regulaminu wiążą Greto i Klienta, jeżeli Greto, przed złożeniem zamówienia przez Klienta, 

udostępniło mu Regulamin lub poinformowało go drogą elektroniczną o możliwości zapoznania się z 

Regulaminem na stronie internetowej www.greto.com.pl. 

3. W przypadku uzgodnienia przez Greto i Klienta innych warunków sprzedaży niż określone w 

Regulaminie, postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do zawieranej pomiędzy nimi Umowy 

Sprzedaży w pozostałym zakresie. 

4. Wyłączenie obowiązywania postanowień Regulaminu w ramach określonej Umowy Sprzedaży wymaga 

wyraźnej i jednoznacznej zgody Greto. 

5. Regulamin nie ma zastosowania do Umów Sprzedaży zawieranych przez Greto z osobą fizyczną będącą 

konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością 

gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, 
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wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, 

udostępnionego na podstawie przepisów o Centralne j Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. 

 

§ 3 

ZAWIERANIE UMÓW 

 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przez Greto, że przyjmuje 

zamówienie złożone przez Klienta. 

2. Greto potwierdza przyjęcie zamówienia, odmawia jego przyjęcia lub określa dodatkowe warunki w 

terminie 24 godzin od daty jego złożenia (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy). Bezskuteczny upływ tego terminu jest równoznaczny z brakiem przyjęcia danego zamówienia. 

3. Zamówienia mogą być składane przez Klienta pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie, w 

szczególności mogą być wysyłane na adres: biuro@greto.com.pl. 

4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest dokonywane przez Greto drogą elektroniczną na adres e-mail 

wskazany przez Klienta lub z którego zostało złożone zamówienie. 

5. Przed złożeniem zamówienia Greto informuje Klienta o dostępności Urządzeń określonych przez 

Klienta, aktualnych cenach Urządzeń/cennikach, warunkach płatności oraz możliwych terminach dostaw. 

Zamówienia składane przez Klienta muszą być zgodne z ww. informacjami otrzymanymi od Greto. 

6. Propozycje, katalogi, ofertowniki i inne tego typu informacje przedstawiane przez Greto Klientowi przed 

złożeniem zamówienia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem 

§ 4 ust. 2-3. 

7. Jeżeli zamówienie nie jest składane przez Klienta osobiście lub przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Klienta zgodnie z danymi określonymi w rejestrze, do którego wpisany jest Klient, Greto 

zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia zamówienia przez osobę uprawnioną do reprezentowania 

Klienta i wstrzymania decyzji o przyjęciu zamówienia lub realizacji zamówienia do czasu otrzymania 

takiego potwierdzenia. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Klienta chęci rezerwacji Urządzenia, Greto w pierwszej kolejności 

powiadomi, czy dane Urządzenie może zostać zarezerwowane. Jeżeli Rezerwacja będzie możliwa Greto 

wyśle do Klienta drogą elektroniczną fakturę pro - forma obejmującą kwotę zadatku (w rozumieniu art. 

394 k.c.) w wysokości minimum 10% wartości zarezerwowanych Urządzeń, z trzydniowym terminem 

płatności. Rezerwacja będzie wiążąca dla Greto w okresie w/w trzech dni pod warunkiem zawieszającym 

uiszczenia zadatku nie później niż trzeciego dnia okresu rezerwacji. W przypadku dokonania płatności 

zadatku Klient, w terminie kolejnych dwóch dni może złożyć Zamówienie. W przypadku jego niezłożenia 

w w/w terminie, wpłacony zadatek przepada. W przypadku złożenia Zamówienia i potwierdzenia jego 

przyjęcia przez Greto, wpłacony zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny. W przypadku gdy Zamówienie 

nie zostanie potwierdzone przez Greto, wpłacony zadatek zostanie zwrócony w terminie 3 dni roboczych 

od daty upływu terminu na potwierdzenie jego przyjęcia zgodnie z ust. 2. 

 

§ 4 

CENY 

 

1. Ceny Urządzeń określane przez Greto są cenami netto, nie zawierają podatków, ceł oraz kosztów 
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związanych z transportem Urządzeń do Klienta, w tym w szczególności kosztów przewozu, opakowania, 

paletyzacji, przygotowania do wysyłki, ubezpieczenia. Ceny zawierają opłaty BDO. 

2. Ceny Urządzeń, które są przedstawiane przez Greto Klientowi przed złożeniem zamówienia, obowiązują 

przez 3 dni od daty przedstawienia ich Klientowi przez Greto drogą  elektroniczną  lub telefonicznie. 

Jeżeli Klient złoży zamówienie po upływie ww. terminu 3 dni, Greto nie ma obowiązku realizowania 

zamówienia za cenę, która przestała obowiązywać, i może przedstawić Klientowi nową cenę, która będzie 

obowiązywać przez kolejne 3 dni. W takim przypadku zamówienie zostanie zrealizowane tylko i wyłącznie 

pod warunkiem akceptacji przez Klienta nowej ceny w terminie 3 dni od przedstawienia mu przez Greto 

nowej ceny. 

3. Greto jest uprawnione do zmiany ceny w okresie 3 dni od przedstawienia ceny Klientowi, jeżeli informacja 

o zmianie ceny dotrze do Klienta przed złożeniem przez niego zamówienia. 

 

§ 5 

ROZLICZENIA 

 

1. Jeżeli Strony nie uzgodnią innego sposobu zapłaty ceny, warunkiem wydania Klientowi Urządzeń 

objętych zamówieniem jest uprzednia zapłata 100% ceny tych Urządzeń i kosztów transportu, 

dokonana nie później niż w terminie 1 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Greto. W 

przypadku niedokonania takiej przedpłaty, Greto jest uprawnione do odstąpienia od umowy 

sprzedaży bez uprzedniego wyznaczania Klientowi dodatkowego terminu. 

2. W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie jakichkolwiek wymagalnych należności Greto (z tytułu bieżących 

lub wcześniejszych zamówień), Greto jest uprawnione do wstrzymania realizacji zamówienia na rzecz Klienta 

do czasu zapłaty. 

 

§ 6 

DOSTAWA URZĄDZEŃ 

 

1. Datą wykonania Umowy Sprzedaży przez Greto jest dzień, w którym Urządzenia będące przedmiotem 

Umowy Sprzedaży są gotowe do odbioru z magazynu Greto (mieszczącego się w ul. Kontenerowa 21, 80-

601 Gdańsk). 

2. Klient może odebrać zakupione Urządzenia z magazynu Greto we własnym zakresie lub zlecić Greto 

organizację ich transportu na wskazany adres. 

3. Jeżeli Klient zleca Greto organizację transportu Urządzeń, transport zostanie zrealizowany na koszt klienta 

przez wybranego przez Greto przewoźnika. 

4. Wysyłka Urządzeń następować będzie w dniu roboczym następującym po dniu zaksięgowania przez Greto ceny 

sprzedaży wraz z innymi opłatami, które Klient zobowiązany jest uiścić w związku z Zamówieniem. Osobisty 

odbiór Urządzeń jest możliwy w godzinach pracy magazynu (nie później niż na 30 minut przed datą jego 

zamknięcia) na zasadach opisanych w zdaniu poprzedzającym oraz po dodatkowej awizacji osoby odbierającej 

Urządzenie dokonanej drogą elektroniczną na adres odpowiedniego pracownika GRETO i zawierającej nr 

zamówienia, imię i nazwisko osoby odbierającej oraz nr rejestracyjny samochodu. 

5. Ryzyko związane z transportem ponosi Klient niezależnie od tego, czy transport jest organizowany 

przez Greto, czy realizowany we własnym zakresie przez Klienta. 

6. Zmiana adresu dostawy po złożeniu zamówienia wymaga zgody Greto i może wiązać się z 
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dodatkowymi kosztami związanymi z transportem. 

7. Koszty związane z transportem są określane przez Greto indywidualnie dla każdego zamówienia. Koszty 

transportu mogą być określone po złożeniu zamówienia przez Klienta. 

8. Greto poinformuje Klienta o planowanym terminie odbioru lub dostawy Urządzeń przez 

przewoźnika. 

9. Określony przez Greto termin odbioru lub dostawy Urządzeń przez przewoźnika jest terminem 

szacowanym, ustalonym w oparciu o założenie, że Urządzenia zostaną odebrane w dniu określonym 

w zleceniu transportu złożonym przez Greto, a dostawa będzie miała miejsce w terminie 2 dni od 

daty odbioru Urządzeń z magazynu Greto. 

10. Klientom przysługuje prawo do zakupu towarów ze stawką 0% pod warunkiem przekazania GRETO Polska sp. 

z o.o. drogą elektroniczną w terminie 2 dni od dnia wydania towaru czytelnej kopii dokumentu CMR. W 

przypadku braku terminowej i prawidłowej realizacji powyższego obowiązku GRETO Polska sp. o.o. będzie 

zobowiązana do odprowadzenia podatku VAT wg stawki właściwej dla danej transakcji. W takim przypadku 

Klient zobowiązuje się zapłacić GRETO Polska sp. z o.o. karę umowną w kwocie odpowiadającej 

zastosowanej stawce podatku VAT, która na dzień transakcji wynosi 23%. Zapłata kary umownej nastąpi w 

kwocie każdorazowo określonej w wystawionym przez GRETO Polska sp. z o.o. wezwaniu do zapłaty, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego wezwania, przelewem na rachunek bankowy wskazany w tym 

wezwaniu. 

11. W przypadku nieodebrania przez Klienta Urządzeń z magazynu Greto w uzgodnionym terminie, Greto jest 

uprawnione do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego wyznaczania Klientowi dodatkowego 

terminu odbioru Urządzeń lub do obciążenia Klienta kosztami przechowywania Urządzeń w magazynie.  

12. W przypadku nieodebrania przez Klienta Urządzeń od przewoźnika, Greto jest uprawnione do obciążenia 

Klienta kosztami poniesionymi w związku ze zwrotem Urządzeń do magazynu Greto. W takim wypadku Greto 

jest także uprawnione do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego wyznaczania Klientowi 

dodatkowego terminu do odbioru Urządzeń. Koszty ewentualnej ponownej wysyłki Urządzeń do Klienta ponosi 

Klient.  

13. Greto nie odpowiada za opóźnienia w dostawie wynikające z okoliczności leżących po stronie przewoźnika, w 

tym w szczególności z powodu nieodebrania przesyłki przez przewoźnika w dniu, w którym taki odbiór miał 

zostać dokonany zgodnie ze zleceniem, jak również z powodu zakłóceń w transporcie międzynarodowym lub 

wynikających z procedur administracyjnych, które mają wpływ na realizację zamówienia przez Greto oraz z 

powodu innych okoliczności niezależnych od Greto lub spowodowanych siłą wyższą. 

14. Greto jest uprawnione do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia 

zamówienia, jeżeli realizacja zamówienia w uzgodnionym terminie jest niemożliwa.  

§7 

SPRAWDZENIE STANU URZĄDZEŃ 

1. Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia w obecności kuriera/kierowcy, który dostarczył 

Klientowi Urządzenia, stanu opakowań Urządzeń oraz czy liczba dostarczonych Urządzeń (liczba palet) jest 

zgodna z Umową Sprzedaży. Klient zobowiązany jest także do wykonania dokumentacji fotograficznej stanu 

opakowań Urządzeń w czasie dostawy. 

2. Jeżeli liczba dostarczonych Urządzeń jest niezgodna z Umową Sprzedaży lub na opakowaniach Urządzeń 

widoczne są jakiekolwiek naruszenia/zniszczenia, takie jak np.: wgniecenia, zniekształcenia, przedarcia 
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kartonów, brak folii, Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z  kurierem/kierowcą protokołu 

uszkodzeń pod rygorem odmowy uznania roszczeń z tego tytułu w późniejszym terminie. 

3. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 2 dni od daty odebrania przesyłki, 

przesłania Greto drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@greto.com.pl informacji o zastrzeżeniach 

dotyczących stanu przesyłki oraz dokumentacji fotograficznej, o której mowa powyżej. 

4. W terminie 5 dni od daty odbioru Urządzeń Klient zobowiązany jest do sprawdzenia ich stanu po 

odpakowaniu oraz zgłoszenia Sprzedającemu wszelkich widocznych wad wraz z dokumentacją fotograficzną 

potwierdzającą zgłaszane wady. 

5. Niezgłoszenie przez Klienta reklamacji w ww. terminach jest równoznaczne z potwierdzeniem kompletności i 

prawidłowości dostawy i skutkuje wygaśnięciem roszczeń dotyczących stanu Urządzeń. 

6. Ewentualna odpowiedzialność Greto za nienależyte wykonanie Umowy Sprzedaży nie obejmuje utraconych 

korzyści po stronie Klienta. 

§ 8 

GWARANCJA 

1. Urządzenia objęte są gwarancją jakości producenta. 

2. Dokument gwarancji jest sporządzony w języku angielskim. 

3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji należy zgłaszać producentowi Urządzeń za pośrednictwem Greto 

zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie gwarancji. 

4. Odpowiedzialność Greto z tytułu rękojmi za wady fizyczne Urządzeń jest wyłączona. 

§ 9 

PRAWO ZWROTU URZĄDZEŃ (INNYCH NIŻ MODUŁY 

FOTOWOLTAICZNE) 

1. W terminie 3 dni od daty doręczenia Klientowi Urządzeń innych niż moduły fotowoltaiczne Klient jest 

uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży ww. Urządzeń w części lub całości i ich zwrotu pod 

warunkiem, że zwracane Urządzenia: 

a. zostaną zwrócone Greto w oryginalnych, niezniszczonych i nieuszkodzonych opakowaniach, 

b. Urządzenia będą w takim stanie, w jakim zostały wydane klientowi i nie będą nosić śladów 

użytkowania. 

2. Ww. termin odstąpienia od umowy i zwrotu Urządzeń jest zachowany, jeżeli przed jego upływem Urządzenia 

zostaną doręczone na adres Greto: Greto Polska Sp. z o.o., ul. Kielecka 5/20, 81-303 Gdynia. Do przesyłki 

Klient dołączy oświadczenie/protokół zwrotu, który zawierać będzie: dane Klienta, datę zakupu, dane (w tym 

rodzaj i liczbę) zwracanych Urządzeń oraz dane do przelewu zwracanej kwoty. Jeżeli Klient nie dołączy do 

przesyłki takiego oświadczenia/protokołu, będzie on ponosić ryzyko niemożności rozliczenia zwrotu przez 

Greto. 

3. Jeżeli zwracane Urządzenia nie spełniają wymagań, o których mowa powyżej w ust. 1, Greto - w terminie 5 

dni od daty otrzymania zwrotu - poinformuje Klienta pocztą elektroniczną o braku akceptacji zwrotu. W 

takim wypadku Greto odeśle Urządzenia na koszt Klienta na pierwotny adres do wysyłki. 

4. W przypadku akceptacji zwrotu Urządzeń, Greto w terminie 7 dni od otrzymania zwrotu wystawi fakturę 

korektę oraz zwróci Klientowi cenę zwracanego Urządzenia pomniejszoną o 100 zł netto (w stosunku do 

każdego zwracanego Urządzenia). 

5. Ww. kwota 100 zł netto jest potrącana jako rekompensata za obsługę zwrotu przez Greto. 
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6. Greto nie zwraca Klientowi żadnych poniesionych przez Klienta kosztów transportu Urządzeń. 

7. Ww. uprawnienia Klienta nie dotyczą modułów fotowoltaicznych. 

§ 10 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

1. Na etapie realizacji zamówienia Greto dostarcza Klientowi drogą elektroniczną dokumentację (w formacie 

PDF) związaną z Urządzeniami (w języku polskim): kartę katalogową, kartę ograniczonej gwarancji, 

certyfikaty CE. Dokumenty te są dostępne także na stronie internetowej www.greto.com.pl 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

3. W przypadku nieważności lub bezskuteczności określonego postanowienia Regulaminu, Regulamin 

obowiązuje w pozostałym zakresie. 

4. Greto jest uprawnione do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania 

na stronie internetowej www.greto.com.pl. Zmiany nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed 

wejściem ich w życie. 

5. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Greto są dostępne na stronie www.greto.com.pl w zakładce: 

Polityka Prywatności. 
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