UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY
Segregatora Akty Prawne
Umowa kupna / sprzedaży Segregatora na Egzamin Ustny – pytania i odpowiedzi obowiązująca od daty zakupu
segregatora zawarta pomiędzy:
1. INVEST CONSTRUCTION o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 7191520776 oraz REGON: 360407814
zwanym dalej „Sprzedającym”, a
2. Nabywcą Segregatora na Egzamin Ustny – pytania i odpowiedzi - zwanym dalej „Kupującym”.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż / zakup Segregator Akty Prawne na zasadach opisanych w dalszej części
Umowy.
2. Miejscem podpisania umowy jest miejsce siedziby Sprzedawcy.
3. Umowa zostaje podpisana na czas nieokreślony.
§2
KOSZTY ZAKUPU
Kupujący obowiązany jest zapłacić na rzecz Sprzedawcy kwotę wskazaną na stronie internetowej:
www.uprawnienia-budowlane.com, obejmującą koszt segregatora oraz wysyłki we wskazane miejsce na terenie
Polski.
§3
PRAWA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO
1. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania warunków niniejszej Umowy.
2. Kupujący ma obowiązek zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej www.uprawnieniabudowlane.com w celu poznania szczegółowej oferty zakupu ww. Utworu. Przed zakupem w przypadku
jakichkolwiek wątpliwości Kupujący jest zobowiązany napisać wiadomość z zapytaniem na adres mailowy:
biuro@uprawnienia-budowlane.com
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3. Kupujący po otrzymaniu Utworu zaniecha zapisywania i powielania Utworu przy wykorzystaniu wszelkich
dostępnych nośników i technik takich jak drukowanie, fotografowanie, zapis magnetyczny lub cyfrowy, oraz
zaniecha handlu oryginałem, jego częścią lub jakąkolwiek kopią zapisu Utworu w tym wprowadzania oryginału
bądź jakiejkolwiek kopii do obrotu, udostępniania Utworu lub oddawania w dzierżawę lub najem, ponadto
Kupujący zaniecha rozpowszechniania Utworu w inny sposób niż opisany powyżej, w tym poprzez publiczny
pokaz, wyświetlanie, nadawania, transmitowanie, a także zaprzestanie upubliczniania Utworu w sposób
umożliwiający każdemu dostęp do niego w dowolnym miejscu i czasie, a w szczególności poprzez portale
społecznościowe typu Facebook, Instagram, OLX, Allegro itp.

1.
2.

§4
PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY
Sprzedawca po otrzymaniu zapłaty za Utwór jest obowiązany do przesłania Kupującemu Utworu na
wskazany przez kupującego adres na terenie Polski.
Sprzedawca ma prawo do zamieszczenia na każdej stronie Utworu znaku wodnego zawierającego następujące
dane Kupującego: imię i nazwisko, adres, adres mailowy oraz numer telefonu.

§5
CZAS TRWANIA UMOWY
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony

1.
2.

§6
ZWROTY
Segregatory przygotowywane są na indywidualne zamówienie. Zwrot zakupionego Segregatora Na Egzamin
Ustny jest niemożliwy.
Zgodnie z § 3 pkt. 2 przed zakupem każdy Kupujący jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z
informacjami dot. Utworu zamieszczonymi na stronie, a także w przypadku pytań czy wątpliwości jest
zobowiązany wysłać zapytanie na podany adres mailowy.

§7
OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem polskim.
3. Kupujący wyraża zgodę na automatyczne wysyłanie, gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę jego
danych osobowych.
4. Błędy w pytaniach lub odpowiedziach nie stanowią podstawy do reklamacji.
5. Spory wynikłe z niniejszej Umowy, a nie rozstrzygnięte w drodze negocjacji będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16 , poz. 93) oraz przepisy Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
7. Akceptacja postanowień niniejszej umowy jest równoznaczna z własnoręcznym podpisaniem jej papierowego
odpowiednika przez Kupującego
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