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WARUNKI HANDLOWE 

 
firma handlowa 

GASTROZONE, spol. s r.o. 
 

z siedzibą Konečného 2278/13, 61500, Brno, Republika Czeska 
NIP: 29181747 

zarejestrowana w Rejestrze Handlowym przy Sądzie Okręgowym w Brnie, sekcja C, 
pozycja 63745 

do sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod 
adresem  www.gastrozona.pl   

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1.1 Warunki handlowe (zwane dalej "warunkami handlowymi" ) firmy handlowej 
GASTROZONA, sp. z o.o z siedzibą Konečného 2278/13, 61500, Brno, 
Republika Czeska, NIP: 29181747, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym 
przy Sądzie Okręgowym w Brnie, sekcja C, pozycja 63745 (zwanej dalej 
„sprzedającym”), zgodnie z  przepisami § 1751 ust. 1 ustawy nr. 89/2012 
Sb., Kodeksu Cywilnego obowiązującego w Republice Czeskiej (zwanyego 
dalej „Kodeksem Cywilnym”) wzajemnych praw i zobowiązań powstałych w 
związku z lub na podstawie umowy nabycia ( „Umowa Kupna”) zawartej 
między sprzedawcą a inną osobą fizyczną ("kupującym") za pośrednictwem 
sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy obsługiwany jest 
przez sprzedającego na stronie internetowej znajdującej się w pod adresem 
www.gastrozona.pl ( zwaną dalej "witryną internetową"), oraz za 
pośrednictwem interfejsu strony internetowej (zwanej dalej „handlem 
internetowym”). 

 

1.2 Warunki handlowe nie obowiązują w przypadkach, gdy osoba zamierzająca 
kupić towar od sprzedającego jest osobą prawną lub osobą, która zamierza 
zakupić produkty w ramach prowadzonej przez siebie działalności 
gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania swojego zawodu. 

 

1.3 Przepis stanowiący odstępstwo od warunków może być uzgodniony w    
umowie kupna. Uzgodnione warunki znajdujące się w umowie mają 
pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych. 
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1.4 Warunki handlowe stanowią integralną część umowy zakupu. Umowa zakupu 
oraz warunki handlowe zostały sporządzone w języku polskim. 

 

1.5 Sprzedawca może zmienić lub dodać treść warunków handlowych. Przepis 
ten nie narusza praw i zobowiązań powstających w okresie obowiązywania 
poprzednich warunków handlowych. 

2 KONTO UŻYTKOWNIKA 

 

2.1 Na podstawie rejestracji dokonanej na stronie internetowej sprzedającego, 
kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Za 
pomocą interfejsu (zwanego dalej "kontem użytkownika") kupujący może 
zamawiać produkty. Kupujący może również zamawiać towary bez 
konieczności rejestracji bezpośrednio z interfejsu sklepu internetowego ale 
tylko pod warunkiem, że interfejs internetowy na to zezwala. 

 

2.2 Kupuący dokonując rejestracji na stronie internetowej i zamawiając towar jest 
zobowiązany do podania wszystkich danych osobowych. Kupujący po każdej 
zmianie danych powinien je aktualizować. Dane podane przez kupującego są 
przez sprzedającego uważane za prawidłowe. 

 

2.3 Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika oraz jego 
hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do 
informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika. 

 

2.4 Kupujący nie jest uprawniony do zezwolenia na korzystanie z konta 
użytkownika stronom trzecim. 

 

2.5 Sprzedający może anulować konto użytkownika, w przypadku jeśli konto 
kupującego nie jest używane dłużej niż jeden rok, lub jeśli kupujący naruszy 
swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna (w tym zasad i warunków 
handlowych). 



                                                                                                                                  

 

GASTROZONE, spol. s r.o., Konečného 13, 61500, Brno, Republika Czeska, NIP 29181747, 
REGON.CZ29181747, 
Miejsce prowadzenia działalności: Nováčkova 401/53, 61400, Brno, Republika Czeska - (adres do 
wysyłki) 
Numer Konta bankowego w Polsce: PL74105010701000009031674212, ING Bank Śląski S.A. 
Tel: +48 718810635, e-mail: biuro@gastrozona.pl, strona internetowa: www.gastrozona.pl 

 

2.6 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być 
dostępne w sposób ciągły, to znaczy w przypadku niezbędnych prac 
serwisowych. 

3.  ZAWARCIE UMOWY KUPNA 

 

3.1  Wszystkie prezentacje produktów, które są umieszczone w interfejsie 
internetowym sklepu mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest 
zobowiązany do zawarcia umowy kupna na te produkty. W tym przypadku nie 
można zastosować artykułu § 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego. 

 

3.2 Interfejs internetowy sklepu zawiera wszystkie informacje o produktach, 
łącznie z cenami poszczególnych produktów. Podane ceny zawierają podatek 
VAT. Ceny produktów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w 
interfejsie internetowym sklepu. Przepis ten nie ogranicza możliwości zawarcia 
przez sprzedającego umowy kupna na indywidualnie wynegocjowanych 
warunkach. 

 

3.3 Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje na temat kosztów 
związanych z zapakowaniem oraz dostawą produktów. Informacje te mają 
zastosowanie tylko w przypadkach, gdy produkty dostarczane są na terytorium 
Polski. 

 

3.4 Aby zamówić dany produkt, kupujący musí w interfejsie internetowym sklepu 
wypełnić formularz zamówienia. Formularz zamówienia zawiera konkretne 
informacje o: 

 

3.4.1. zamówionym produkcie ( kupujący „przesunie“ zamówiony produkt   
do koszyka interfejsu sklepu internetowego), 
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3.4.2 sposobie zapłaty, szczegóły o wymaganym sposobu dostarczenia 
zamówionego towaru oraz, 

3.4.3 informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (zwanych dalej 
"Zamówieniem"). 

 

3.5 Przed wysłaniem zamówienia do sprzedającego, kupujący może sprawdzić i 
zmodyfikować swoje dane wprowadzone do zamówienia, biorąc również pod 
uwagę możliwość identyfikowania i korygowania błędów występujących przy 
wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie klikając na 
przycisk "Zamów". Dane podane w zamówieniu są przez sprzedającego 
uważane za prawidłowe.Sprzedający potwierdzi kupującemu otrzymanie 
zamówienia za pomocą e-mail,który został wprowadzony przez kupującego na 
koncie użytkownika lub podczas składania zamówienia (zwanego dalej "adresem 
elektronicznym kupującego"). 

 

3.6 W zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, cena zakupu, 
szacowane koszty transportu) sprzedający jest uprawniony do żądania od 
kupującego dodatkowego potwierdzenia zamówienia (na przykład pisemnie lub 
telefonicznie). 

  

3.7 Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym wynika z przyjęcia 
zamówienia (akceptacji), które jest wysyłane przez sprzedającego do kupującego 
drogą elektroniczną na jego adres e-mail. 

 

3.8 Kupujący przy zawieraniu umowy zakupu wyraża zgodę na stosowanie 
środków komunikacji na odległość. Koszty poniesione przez kupującego przy 
użyciu środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy kupna 
(koszty połączenia z internetem, koszty rozmów telefonicznych), które nie różnią 
się od stawki podstawowej ponosi kupujący sam. 

4.  CENA PRODUKTÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

      4.1 Kupujący za zamówione produkty oraz za wszelkie koszty związane z 
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dostawą produktów na podstawie umowy kupna może zapłacić sprzedającemu w 
jeden z następujących sposobów: 

o gotówką za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w 
zamówieniu; 

o przelewem bankowym na konto sprzedającego nr. 
PL74105010701000009031674212 , ING Bank Śląski S.A. (zwanego 
dalej "Kontem Sprzedającego"); 

o bezgotówkowe za pośrednictwem systemu płatności PayU 

o bezgotówkowe kartą płatniczą; 

o poprzez kredyt udzielony przez stronę trzecią 

 

4.2  Wraz z zakupionym towarem kupujący jest również zobowiązany do 
zapłacenia sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem oraz dostawą we 
wcześniej ustalonej wysokości. 

 

4.3 Sprzedający nie wymaga od kupującego wpłaty zaliczkowej ani innej 
podobnej płatności. W związku z tym fakt ten nie ma wpływu na art.??? 
warunków handlowych dotyczącego obowiązku wcześniejszego wpłacenia 
zaliczki lub całej kwoty za zakupione produkty. 

 

4.4 W przypadku płatności gotówką lub w przypadku płatności gotówką za 
pobraniem należy przy odbiorze zamówionych produktów uregulować całą kwotę 
zakupu. W przypadku bezgotówkowych płatności przelewem należy  po zawarciu 
umowy kupna natychmiast zapłacić za zamówione produkty, tj. jeszcze przed 
wysłaniem towaru przez sprzedającego. W przypadku płatności bezgotówkowej 
za fakturę z terminem płatności należy całą kwotę zapłacić w ciągu 10 dni od 
zawarcia umowy kupna. 

 

4.5 W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący jest zobowiązany do zapłaty 
kwoty zakupu wraz z wpisaniem zmiennego symbolu płatności. W przypadku 
płatności bezgotówkowych obowiązek zapłaty kwoty za zakupione produkty 
przez kupującego zostanie zrealizowany w chwili wpłynięcia odpowiedniej kwoty 
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na konto sprzedającego. 

 

 

4.6 Sprzedający jest uprawniony w niektórych przypadkach, na przykład w 
przypadku, gdy kupujący dodatkowo nie potwierdzi zamówienia (3.6), lub jeśli 
chodzi o produkty, które są dla kupującego specjalnie zamawiane lub 
importowane oraz w przypadku zamówień o wartości przekraczającej 2.tysiące 
PLN bez podatku VAT, aby ubiegał się o wpłacenie zaliczki lub pełnej kwoty 
zakupu jeszcze przed wysłaniem zamówionego towaru do kupującego. Artykuł § 
2119  ust1 Kodeksu cywilnego nie ma w tym przypadku zastosowania. 

 

4.7 Nie można równocześnie łączyć ze sobą promocji oraz rabatów udzielonych 
kupującemu przez sprzedającego. 

 

4.8 Sprzedający jest płatnikiem VAT i dlatego ma obowiązek wystawienia faktury 
VAT - fakturę dla kupującego z tytułu płatności dokonanych w ramach umowy 
kupna. Dokument podatkowy -  faktura zostanie wystawiona przez sprzedającego 
po zapłaceniu przez kupującego kwoty za zakupione produkty, a następnie 
prześle ją w formie elektronicznej na adres e- mail kupującego lub wraz z 
zamówionym towarem. 

 

4.9 Zgodnie z Ustawą o ewidencji sprzedaży, sprzedający jest zobowiązany do 
wydania kupującemu paragonu. Jednocześnie jest on również zobowiązany do 
zarejestrowania online otrzymanych dochodów u administratora podatkowego ; w 
przypadku wystąpienia awarii technicznej, najpóźniej w ciągu 48 godzin. 

  

4.10 Wystawiony paragon EET ( elektroniczna ewidencja przychodów) może 
zostać przez kupującego pobrany i wydrukowany na stronie, do której zostanie 
przekierowany po zakończeniu płatności kartą. Link do tej strony zostanie 
również wysłany do kupującego w momencie, gdy wysłane zostaną zamówione 
produkty. 
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5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

5.1 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami art. § 
1837 Kodeksu cywilnego, nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna w 
przypadku produktów, które zostały specjalnie dostosowane według  potrzeb i 
zgodnie z życzeniem kupującego. Kupujący nie ma również możliwości od 
odstąpienia od umowy kupna produktów łatwo psujących się , produktów, które 
po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami. 
Kupujący nie może odstąpić od umowy kupna produktów zapakowanych w 
zapieczętowanym opakowaniu, które zostały przez konsumenta wyciągnięte z 
opakowania, a które ze względów higienicznych nie można z powrotem zwrócić, 
a także z umowy kupna na dostarczenie nagrania dźwiękowego, nagrania wideo 
lub programu komputerowego, w przypadku,że ich oryginalne opakowanie 
zostało naruszone. 

 

5.2 Jeżeli nie chodzi o przypadek, o którym mowa w art.5.1 lub o inny przypadek, 
w którym nie można wycofać się od umowy kupna, kupujący - konsument, 
zgodnie z postanowieniami art. § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego, ma prawo 
odstąpić od umowy kupna w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania 
zamówionego produktu; a jeśli przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów 
towarów lub dostarczanie zamówionych produktów odbyło się w kilku dostawach, 
okres ten liczy się od daty ostatniego dostarczenia towaru. Odstąpienie od 
umowy kupna musi zostać wysłane do sprzedającego w wyżej określonym 
terminie. W celu odstąpienia od umowy kupna, kupujący może skorzystać z 
wzoru formularza dostarczonego przez sprzedającego, który stanowi załącznik 
do warunków handlowych. Odstąpienie od umowy kupna może być przez 
kupującego wysłane między innymi na adres sklepu lub siedziby sprzedającego 
lub na adres e-mail  biuro@gastrozona.pl 

 

5.3 W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy kupna zgodnie z 
art.5.2 warunków handlowych umowa jest automatycznie anulowana. Towar musi 
zostać zwrócony sprzedającemu w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia 
od umowy. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, to w tym przypadku ponosi 
on wszystkie koszty związane ze zwrotem towaru, również jeśli towary nie mogą 
zostać zwrócone za pośrednictwem zwykłej drogi pocztowej. 
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5.4 W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art.5.2 warunków handlowych 
sprzedający jest zobowiązany w ciągu czternastu (14) dni od daty odstąpienia 
przez kupującego od umowy kupna do zwrócenia zapłaconej przez niego kwoty 
za zamówione produkty w taki sam sposób, w jaki kupujący za nie zapłacił. 
Sprzedający jest również zobowiązany do zwrotu wszystkich świadczeń 
udzielonych przez kupującego przy zwracaniu przez niego towaru lub w inny 
sposób, pod warunkiem, że kupujący wyrazi na to zgodę oraz, że kupujący w 
związku z tym nie poniesie dodatkowych kosztów. Jeśli kupujący wycofa się z 
umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych 
środków, zanim kupujący nie zwróci mu zakupionego towaru lub nie wykaże, że 
towar został do sprzedającego wysłany. 

 

5.5 Sprzedający jest uprawniony do roszczenia praw z tytułu roszczeń  
wynikających z uszkodzenia przez kupującego zamówionego produktu. 

 

5.6 Dopóki sprzedający nie dostarczy kupującemu zamówionego towaru, 
sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy kupna w dowolnym momencie. 
W takim przypadku sprzedający zwraca kupującemu na wskazne przez niego 
konto bankowe wszystkie koszty związane z zakupem danego towaru. 

 

5.7 Jeśli wraz z zakupionym produktem kupującemu został od sprzedającego 
dostarczony prezent, a została między nimi zawarta umowa o darowiźnie, a 
kupujący odstąpi od umowy kupna to w tym przypadku zostaje również 
anulowana umowa o darowiźnie, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru 
wraz z otrzymanym prezentem. 

6. TRANSPORT I DOSTARCZENIE ZAMÓWIONEGO TOWARU 

 

6.1 Jeżeli na specjalnie życzenie kupującego został ustalony inny sposób 
transportu , kupujący sam ponosi ryzyko oraz wszystkie dodatkowe koszty 
związane z tym rodzajem transportu. 

 

6.2 Jeżeli sprzedający na podstawie umowy kupna zobowiązał się do 
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dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez kupującego, kupujący jest 
zobowiązany w momencie dostawy do przejęcia zamówionego towaru. 

 

6.3 Jeżeli, z winy kupującego, konieczne jest wielokrotne dostarczanie 
zamówionego towaru lub w sposób inny niż wskazany w zamówieniu, kupujący 
jest zobowiązany do zapłaty wszystkich kosztów związanych z powtórną dostawą 
towaru lub musí ponieść wszystkie koszty związane z inną metodą dostawy. 

 

6.4 Podczas odbierania zamówionego towaru od przewoźnika, kupujący jest 
zobowiązany sprawdzić jeśli opakowanie produktu nie zostało w jakikolwiek 
sposób uszkodzone.W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad,  kupujący 
powinien bez zbędnej zwłoki powiadomić o tym fakcie przewoźnika. W przypadku 
naruszenia paczki wskazującej na jej otwarcie , kupujący może od przewoźnika 
nie przyjąć przesyłki. 

7. PRAWA DOTYCZĄCE USZKODZONONEGO PRODUKTU 

 

7.1Prawa i obowiązki stron dotyczące domagania się swoich praw w przypadku 
uszkodzonego produktu regulują ogólnie obowiązujące przepisy prawne (w 
szczególności przepisy paragrafu od § 1914 do 1925, paragrafu § 2099 do 2117 
oraz paragrafu 2161 do 2174 kodeksu cywilnego o ochronie praw konsumenta nr 
634/1992 Sb. , z późniejszymi zmianami). 

 

 

7.2 Sprzedający gwarantuje kupującemu,że produkt jest wolny od wad. W 
szczególności sprzedający odpowiada wobec kupującego, że w momencie 
przejęcia przez kupującego zamówionego towaru: 

 

7.2.1 produkt posiada wszystkie uzgodnione przez strony właściwości, a w 
przypadku braku uzgodnienia, produkt posiada właściwości, które sprzedający 
lub producent opisał lub których kupujący spodziewa się w odniesieniu do 
charakteru produktu oraz jego reklamy, 
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7.2.2 produkt nadaje się do celów, które wskazuje sprzedający lub do celów 
do, których tego rodzaju produkt jest zwykle przeznaczony, 

 

7.2.3 produkt odpowiada opisanej jakości 

 

7.2.4 produkt jest zgodny z opisaną ilością, wielkością oraz wagą; 

 

7.2.5 produkt jest zgodny z wymogami prawnymi. 

 

7.3 Postanowienia, o których mowa w art. 7.2 warunków handlowych nie stosuje 
się do produktów z wadą, dla których uzgodniono niższą cenę, w przypadku 
zużycia produktów spowodowanych przez ich normalne użytkowanie, na 
używane produkty, a to na wadę odpowiadającą  ich zużyciu, która była widoczna 
już przy przejęciu produktu przez kupującego. 

 

7.4 Jeżeli wada pojawi się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania produktu, to w 
tym przypadku dany towar uważa się za wadliwy już przy jego przejęciu. 
Kupujący jest uprawniony do dochodzenia się  swoich  praw dotyczących wady, 
która pojawiła się u produktu w ciągu 24 miesięcy od jego otrzymania. 

 

7.5 Roszczenia do swoich praw zgłasza kupujący na adres sprzedającego, na 
którym przyjmowane są reklamacje. 

 

7.6 Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego 
za wykryte wady reguluje regulamin reklamacyjny sprzedającego. 
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8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

 

8.1 Kupujący nabywa pełne prawo do własności produktu w momencie 
zaplacenia przez niego całej należnej kwoty. 

 

8.2 Sprzedający nie jest w stosunku do kupującego związany żadnym z 
kodeksów postępowania w rozumieniu § 1826 ust. 1 pkt. e) Kodeksu cywilnego. 

 

8.3 Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy 
kupna należy do obowiązków Czeskiej Inspekcji Handlowej z siedzibą pod 
adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, adres internetowy: 
http://www.coi.cz 

 

8.4 Sprzedający jest upoważniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji 
handlowej. Kontrola w zakresie działalności gospodarczej jest przeprowadzana 
przez uprawnioną do tego celu Inspekcję Handlową. Nadzór nad obszarem 
ochrony danych osobowych sprawuje Biuro Ochrony Danych Osobowych. 
Czeska Inspekcja Handlowa wykonuje w ograniczonym zakresie, między innymi, 
nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Sb., o ochronie konsumentów, z 
późniejszymi zmianami 

 

8.5 W związku z tym kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w 
rozumieniu paragrafu §1765 ust 2 Kodeksu cywilnego. 

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

9.1 Obowiązek informowania kupującego w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych 
danych oraz o uchyleniu dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w 
sprawie ochrony danych osobowych) (zwane dalej "Rozporządzeniem w sprawie 
GDPR") dotyczące przetwarzania danych osobowych nabywcy w celu realizacji 
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umowy kupna, w celu negocjacji niniejszej umowy oraz w celu wypełnienia 
obowiązków publicznych sprzedającego, jest realizowany przez sprzedającego 
za pośrednictwem specjalnego dokumentu. 

10. WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW 
COOKIES 

 

10.1 Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z 
oferowanymi produktami, usługami lub firmą sprzedającego oraz wyraża również 
zgodę na przesłanie informacji handlowych od sprzedającego na adres 
elektroniczny kupującego. 

 

10.2 Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie plików cookies na swoim 
komputerze. Jeśli zakup na stronie internetowej jest możliwy, a spełnone są 
wszystkie zobowiązania sprzedającego wynikające z umowy kupna bez 
przechowywania tak zwanych plików cookies na komputerze kupującego, 
kupujący może w każdej chwili wycofać się z wcześniej udzielonej zgody. 

11. DORĘCZANIE 

 

1.64 Może być kupującemu dostarczane na jego elektroniczny adres. 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

12.1 Jeżeli stosunek oparty na umowie kupna zawiera element międzynarodowy 
(zagraniczny), strony zgadzają się, że relacja podlega prawu czeskiemu. 
Równocześnie nie narusza to praw konsumenta wynikających z ogólnie 
obowiązujących przepisów prawnych. 

 

12.2 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie warunków handlowych jest nieważne lub 
nieskuteczne, a w miejsce nieważnych klauzul, zostanie wprowadzone nowe 
postanowienie w zakresie, w jakim cel nieważnego postanowienia musí być jak 
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najbardziej zbliżony. Nieważność lub nieskuteczność jednego przepisu nie 
narusza ważności pozostałych postanowień. 

 

12.3 Umowa zakupu łącznie z warunkami handlowymi są przez sprzedającego 
archiwizowane w formie elektronicznej i nie są dostępne. 

 

12.4 Dodatkiem do warunków handlowych jest wzór formularza, który służy do 
odstąpienia od umowy kupna. 

 

 
12.5 Dane kontaktowe sprzedającego – Adres wysyłkowy: GASTROZONE, sp. z 
o.o. Nováčkova 401/53, 61400, Brno, Republika Czeska, adres e-mail: 
biuro@gastrozona.pl, tel: +48 718810635 
 
 
 
 
 
 
W Brnie w dniu 1.2.2019        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


