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ZAMÓWIENIE I UMOWA SPRZEDAŻY  

1. Do wykonania Umowy niezbędne pozostaje podjęcia przez Usługodawcę czynności 

związanych z projektowaniem architektonicznym, co powoduje ograniczenie praw 

Konsumenta w zakresie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem 

przedsiębiorstwa lub na odległość, o czym mowa w § 8 ust.1. 

2. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia 

zamówienia do realizacji, to jest doręczenia Klientowi wiadomości e-mail wraz 

z fakturą proformą po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą 

Formularza zamówienia w Portalu. .  

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia Zamówienia do realizacji, 

o czym niezwłocznie poinformuje Klienta w wiadomości e-mail. 

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo własności Produktu, aż do czasu uiszczenia całej 

ceny przez Kupującego. 

5. Za moment uiszczenia ceny poczytuje się datę zaksięgowania całej należnej kwoty na 

rachunku bankowym Usługodawcy.  

6. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Portalu, w szczególności ich 

opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia 

umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

7. W sytuacji, gdy opisy, parametry techniczne i użytkowe w Produkcie 

w rzeczywistości odbiegają od tych prezentowanych w opisie Produktu 

zamieszczonego w Portalu Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany po 

złożeniu zamówienia. Usługodawca każdorazowo zobowiązany jest do uzyskania 

akceptacji Klienta na przedstawione zmiany. Brak akceptacji w terminie 14 dni 

równoznaczny jest z rezygnacją z zawarcia transakcji i anulowaniem zamówienia.  

8. Ceny podane w Portalu są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają 

podatek VAT). 

9. Ceny są wiążące w chwili potwierdzenia ich przez Usługodawcę. 

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów umieszczonych na 

stronie www.myhome.eco, wprowadzania oraz odwoływania ofert promocyjnych. 

11. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt 

oraz inne dodatkowe usługi, o których Klient jest informowany na stronach Portalu     
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w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się 

Umową. 

12. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze 

obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena 

będzie obliczana, a także innych kosztach, będzie każdorazowo przesłana do Klienta.  

13. W przypadku braku Produktu w magazynie Sprzedawcy, Usługodawca skontaktuje się 

z kupującym, aby indywidualnie ustalić termin realizacji zamówienia lub 

zaproponować inny Produkt dostępny w sprzedaży. 

14. W wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, 

za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, zastrzega sobie wówczas prawo 

do wydłużenia terminu realizacji zlecenia po uprzednim poinformowaniu o tym 

Klienta. 

15. Za pośrednictwem formularza Zamówienia i poczty elektronicznej, Zamówienia mogą 

być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. 

16. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza 

Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, oraz 

zaznaczenie informacji o Zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacją. 

17. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia należy, 

dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu 

o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 

W szczególności Klient powinien wypowiedzieć się, czy chciałby dokonać zmian 

w Projekcie względem standardowych rozwiązań obejmujących w szczególności 

fundamenty, sposób ogrzewania, instalację wentylacyjną.  

18. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez kliknięcie 

przycisku „Dodaj do koszyka” na stronie wybranego Produktu. 

19. Przed wysłaniem zamówienia Klient ma obowiązek wskazania sposobu dostawy, 

udostępnienia niezbędnych danych, zapoznania się z Regulaminem Portalu oraz 

pouczeniem odstąpienia od umowy. Kontynuując zamówienie poprzez naciśnięcie 

przycisku „WYŚLIJ FORMULARZ” Klient akceptuje treść Regulamin zawierający 

m.in. informacje o Prawie do odstąpienia od umowy.  

20. Poprzez naciśnięcie przycisku „WYŚLIJ FORMULARZ” Klient wyraża zgodę na 

rozpoczęcie świadczenia usług przez Usługodawcę. 

21. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Portalu wszystkich niezbędnych danych      

i złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą 

wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą 

ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, a także 

informacji o całkowitej cenie Zamówienia wraz z fakturą proformą; z tą chwilą zostaje 

zawarta umowa. Zgodnie z § 5 ust. 4 niniejszego Regulaminu Usługodawca jest 

właścicielem Produktu, aż do uiszczenia całej ceny przez Kupującego.  

Potwierdzenie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 
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a. Przedmiotu Zamówienia 

b. ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami oraz dodatkowych 

kosztów (jeśli występują); 

c. wybranej metody płatności; 

d. wybranego sposobu dostawy; 

e. danych kontaktowych Klienta; 

f. danych do faktury; 

22. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo 

przez Usługodawcę po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez 

Klienta wyboru formy dostawy.  

23. W przypadku Projektu gotowego ze zmianami umowa zostaje zawarta z chwilą 

potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji, to jest 

doręczenia Klientowi wiadomości e-mail wraz z fakturą proformą po uprzednim 

przesłaniu przez niego wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej 

Usługodawcy, w której złożył Zamówienie, zaakceptował treść Regulaminu, 

określającego prawa i obowiązki stron, oraz wyraził zgodę na wyraził zgodę na 

rozpoczęcie świadczenia usługi. Usługodawca zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia 

Zamówienia do realizacji, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. 

24. W przypadku Projektu gotowego ze zmianami, poza informacjami wskazanymi w ust. 

23, Klient zobowiązany w wiadomości mailowej: 

a. wskazać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-

mail; 

b. zadeklarować zamiar otrzymania faktury VAT oraz wskazać, w przypadku 

dokonania zakupu jako przedsiębiorca, dane podmiotu, w tym nazwę oraz nr 

NIP; 

c. dokonać wyboru Produktów oraz wypowiedzieć się, czy chciałby dokonać 

dopuszczalnych i prezentowanych przez Sprzedawcę na Portalu zmian 

w Projekcie względem standardowych rozwiązań obejmujących 

w szczególności fundamenty, sposób ogrzewania, instalację wentylacyjną; 

d. wskazać wszelkie wytyczne niezbędne do modyfikacji Produktu stanowiącego 

bazę Produktu na Zamówienie.  

25. Nabycie jednego egzemplarza Produktu uprawnia do zastosowania go tylko do jednej 

budowy.  
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