
A loja online www.ladnefelgi.pl pertence à empresa: 

LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka Komandytowa 

com sede em Suwałki na ul. Łokietka 86E 

Tribunal Distrital de Białystok, XII Divisão Comercial do Registro do Tribunal Nacional 

Número KRS: 0000701439 I NIP: 844-236-09-46 I REGON 368612413 I O montante do capital 

compartilhamento: PLN 10.000,00 

e-mail: biuro@ladnefelgi.pl 

telefone: 87 737 19 00 * 

* Custo de conexão - por as tarifas do operador relevante. 

LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka Komandytowa é vendedora, operadora 

a loja online e o administrador de dados pessoais. 

Para exibir corretamente a página da loja LadneFelgi.pl, recomendamos usar o 

resolução de tela mínima de 1024x768, as versões mais recentes de navegadores (Firefox, 

Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge). Naturalmente, um elemento essencial é 

Acesso à internet. O Cliente está proibido de fornecer ao Operador do Portal conteúdos sobre 

natureza ilegal. O contrato é celebrado em polaco. 

§1. Definições 

Regulamentos - este Regulamento, especificando as regras para a celebração de contratos de venda 

em 

distância via Loja Online, regras para a execução desses contratos, legislação e 

obrigações das partes do Contrato de Venda à Distância e as regras do procedimento de reclamação. 

Em termos de serviços prestados eletronicamente, o Regulamento é adequado 

os regulamentos referidos no art. 8º da Lei de Prestação de Serviços Eletrônicos. 

Cliente - pessoa física com capacidade jurídica plena, pessoa jurídica 

ou uma unidade organizacional sem personalidade jurídica conferida por lei 

capacidade legal, que celebra um Contrato de Venda à Distância com o Vendedor. 

Consumidor - um consumidor na acepção do art. 22 1 do Código Civil. Como definido 

estatutário: consumidor é pessoa física que realiza atividades com o empresário 

jurídico não relacionado diretamente com sua atividade empresarial ou profissional. 

Uma pessoa singular que exerça uma sociedade unipessoal que efetue uma compra 

não profissional - uma pessoa singular que celebra um Contrato de Venda à Distância 



directamente relacionados com a sua actividade económica, quando o conteúdo deste contrato 

demonstre que não 

tem um carácter profissional para essa pessoa, resultante nomeadamente de 

objecto da sua actividade empresarial, disponibilizados com base em 

disposições sobre o Registo Central e Informação sobre Atividade Económica, cuja lei 

concede o direito de: rescindir o contrato nos termos concedidos aos Consumidores, 

aplicar as disposições sobre cláusulas proibidas usadas em contratos padrão 

e na responsabilidade z 

garantia para defeitos no item vendido. 

Vendedor - LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka Komandytowa 

com sede em Suwałki na ul. Łokietka 86E 

Tribunal Distrital de Białystok, XII Divisão Comercial do Registro do Tribunal Nacional 

Número KRS: 0000701439 I NIP: 844-236-09-46 I REGON 368612413 

Loja Online - um site administrado pelo Vendedor, disponível em 

endereços eletrônicos: www.ladnefelgi.pl através do qual o cliente pode 

obter informações sobre os Bens e sua disponibilidade, bem como comprar os Bens ou encomendar 

um serviço 

Serviços. 

Contrato de venda à distância - contrato de venda dos Bens / prestação de serviços / entrega 

conteúdo digital (se aplicável), celebrado através da Loja Online. 

Bens - um bem móvel que o Cliente pode adquirir na Loja Online. 

Política de privacidade e cookies da Loja Online - um documento especificando os detalhes 

regras para o tratamento de dados pessoais e a utilização de cookies. 

Formulário de pedido eletrônico - disponibilizado pelo Vendedor ao Comprador 

procedimento de pedido eletrônico. 

Envio do pedido - confirmação do pedido clicando pelo cliente 

botão 

"Estou encomendando com obrigação de pagar" tratado como uma submissão vinculativa pelo 

Cliente 

uma declaração de vontade de celebrar um Contrato de Venda à Distância com o Vendedor. 

Conta - um conjunto de dados armazenados na Loja Online e no sistema 



tecnologia de informação e comunicação do Vendedor em relação a determinado Cliente e 

apresentado por ele 

encomendas e celebrados Acordos de Venda à Distância, com a utilização dos quais o Cliente 

pode fazer pedidos e em tempo hábil - cancelar ou editar e 

celebrar Contratos de Venda à Distância. 

§2. Produtos 

Todos os produtos vendidos na loja LadneFelgi.pl são provenientes da produção atual e 

são produtos saudáveis. Eles têm garantia total do fabricante. 

De acordo com a norma polaca PN-C-94300-7: 1997P, os pneus são considerados de valor total, em 

onde não estão mais de 36 meses a partir da data de produção. 

§3. Pagamento e entrega 

Uma das formas de pagamento das mercadorias adquiridas é o pagamento à vista. Eles entregam o 

dinheiro 

Você à pessoa que entrega a mercadoria, acusando o recebimento da mercadoria. A segunda forma 

de pagamento é 

pagamento de mercadorias por transferência bancária, no entanto, deve-se lembrar que isso 

prolongará o prazo de entrega 

ordens. Os transfers devem ser reservados pelos nossos funcionários. Não 

aceitamos confirmações bancárias/correios da transferência. Armazenar 

permite compras parceladas no Credit Agricole Bank Polska SA. Para verificar a corrente 

custos e prazos de entrega, convidamos você a ler o conteúdo 

Subpáginas de Pagamento e Entrega. 

§4. Ordem 

O produto selecionado é pedido adicionando-o à cesta. Então o cliente 

tem a opção de criar uma conta na loja LadneFelg.pl ou possivelmente fazer uma conta 

pedidos sem registro. Após criar a conta, o cliente poderá gerenciá-la. Próximo 

a atividade é preencher o formulário de pedido eletrônico que aparecerá após 

fazendo uma escolha. O preenchimento do formulário de pedido eletrônico é voluntário, 

no entanto, necessário fazer o pedido. O cliente fornece os dados necessários nele 

detalhes de contato (nome, sobrenome, endereço completo, número de telefone, endereço de e-

mail e, no caso de 

compra para uma empresa, dados necessários para emitir nota fiscal de IVA). Endereço de e-mail 

fornecido 



ao fazer um pedido, é usado para informar o cliente sobre sua condição 

ordens. Você também pode fazer um pedido por telefone e por correio 

eletrônico, fornecendo as informações acima mencionadas. 

§5. Disponibilidade de produtos 

Devido a uma ampla gama de produtos e cooperação com muitos fornecedores 

somos capazes de atender a maioria dos pedidos. Informações sobre a disponibilidade de 

mercadorias e tempo 

processamento do pedido será enviado por e-mail no próximo dia útil, o mais tardar 

a partir do momento de fazer o pedido. Lista de preços colocada na loja online 

LadneFelgi.pl. não é uma oferta comercial na acepção da lei, mas apenas um reflexo 

oferta do fabricante para uma determinada temporada, portanto, não podemos garantir a 

disponibilidade total 

produtos. No momento da celebração do contrato, reconhecemos o recebimento da confirmação 

pelo cliente 

das mercadorias encomendadas juntamente com a declaração de vontade do Vendedor de aceitar a 

encomenda por 

implementação de acordo com o Art. 66 [1]. § 1.º do Código Civil (o pedido não é 

equivale à celebração de um contrato, é tratado como uma verificação da disponibilidade do 

produto). 

O pedido será confirmado por e-mail ou por telefone o mais tardar no próximo 

dia útil a partir do momento da sua apresentação. 

§6. Verificando o conteúdo do pacote 

Recomendamos que você verifique a conformidade das mercadorias com 

encomenda. Se se verificar que as mercadorias não estão de acordo com a encomenda, por favor 

sobre não aceitar o envio e informar o vendedor sobre esse fato. Vai acelerar 

substitua-o pelo correto. Não desabilita, limita ou suspende permissões 

o comprador decorrente do descumprimento das mercadorias com o contrato. No caso de qualquer 

deficiências no pacote ou uma declaração de que o pacote foi danificado mecanicamente, por favor 

exigir que o estafeta elabore um relatório de danos e deixe-lhe uma cópia, muito 

é imprescindível que esta operação ocorra no dia da entrega. Depois disso, você deve imediatamente 

notifique o vendedor no. Tel: 87 737 19 00 para resolução o mais breve possível 

problema. Se, após a entrega da remessa, for revelado um defeito ou dano que não possa ser obtido 



notificada na entrega, a transportadora determina a condição da remessa a pedido da pessoa 

habilitada 

relatado imediatamente após a divulgação do dano, mas o mais tardar no prazo de 7 dias a partir da 

data 

retirada do pacote. 

§7. O direito de rescindir um contrato à distância 

Por favor, verifique se as jantes têm desvios, encaixe no carro, não esfregue contra 

componentes da suspensão e não ultrapassa a cava da roda antes de colocar os pneus! Os aros 

devem ser 

tente em ambos os eixos do veículo. Informe um técnico qualificado 

quem instalará os pneus para fazer essas coisas primeiro. 

Você não precisa montar os pneus para a etapa acima. Todas as informações 

sobre a rescisão do contrato pode ser encontrada na subpágina do direito de rescisão do contrato 

concluiu à distância. 

§8. O comprovante de compra 

As faturas do produto adquirido são enviadas em formato eletrônico. Portanto, 

aceitação da nossa Oferta é também o seu consentimento para o envio de faturas na forma de 

electrónica, na acepção das disposições relativas ao imposto sobre bens e serviços. Recibo fiscal 

incluído no pacote. Os preços indicados na loja LadneFelgi.pl são preços brutos. 

§9. Política de reclamações 

I. LadneFelgi.pl é responsável perante o comprador por defeitos nas mercadorias vendidas. 

II. A base para considerar a reclamação é mostrar a compra em nossa loja. 

As reclamações apresentadas por um comprador que não seja consumidor não serão consideradas 

sem 

o documento de venda ou a sua fotocópia. 

III. No caso de mercadorias para as quais o fabricante forneceu uma garantia, o cliente tem a opção 

de duas 

formas de reclamar sobre a não conformidade dos bens adquiridos com o contrato: 

1. O cliente tem a opção de anunciar a mercadoria no vendedor, que é LadneFelgi.pl. 

Tal reclamação deve ser comunicada por escrito e enviada por e-mail para o endereço 

biuro@ladnefelgi.pl ou por correio para o endereço da empresa LadneFelgi.pl, ul. Cotovelo 86E 16- 

400 Suwałki. O cliente também tem a opção de enviar uma reclamação fazendo login em sua conta 

no site da loja LadneFelgi.pl, desde que ele tenha criado tal conta ao fazer o pedido. 



Recomenda-se que o consumidor que apresenta a reclamação descreva os motivos da reclamação e 

forneça os pedidos 

ao vendedor e forneceu os detalhes de contato. Verifique se os aros não estão 

apresentar desvios, encaixar no carro, não esfregar nos elementos da suspensão e não se projetar 

além 

a cava da roda antes de colocar os pneus! Você deve experimentar as jantes em ambos os eixos do 

veículo. Estamos pedindo 

informe o técnico qualificado que irá instalar os pneus para 

ele fez esses passos primeiro. A montagem dos pneus é redundante 

passo acima. De acordo com o art. 557. § 1. O vendedor fica desobrigado de 

responsabilidade sob a garantia, se o comprador sabia do defeito no momento da conclusão 

o contrato. 

Nos termos do Art. 563 § 1º do Código Civil, na venda entre pessoas que exerçam atividade 

empresarial 

perda econômica de direitos sob a garantia ocorre se o comprador não inspecionar as mercadorias 

no tempo e na forma adotada para tais coisas e não notificou imediatamente 

vendedores com um defeito percebido, e no caso de o defeito ter sido descoberto apenas mais tarde 

- 

se ele não notificou o vendedor imediatamente após sua detecção. LadneFelgi.pl desliga seu próprio 

responsabilidade sob a garantia de acordo com o art. 558 par. 1 do Código Civil. 

2. Utilizando os direitos decorrentes da garantia concedida - neste caso o Cliente 

anuncia a mercadoria diretamente no fiador (entidade que presta a garantia). 

Os detalhes sobre a garantia estão disponíveis na subpágina Condições gerais de garantia. 

4. Se a reclamação de qualidade for aceita ou as mercadorias não estiverem em conformidade com 

contrato, o comprador pode solicitar: para colocá-lo em uma condição compatível com o contrato 

por 

reparação ou substituição gratuita por um novo, ou exija uma redução de preço ou retire 

do contrato, se o defeito for significativo. LadneFelgi.pl não tem que concordar com a escolha, talvez 

sob 

sob certas condições, propor uma solução diferente, mas isso deve ser feito no âmbito 

instalações permitidas por lei. 

V. Transporte das mercadorias anunciadas. 

Os produtos anunciados devem ser entregues na sede da LadneFelgi.pl em Suwałki. Cliente 

(consumidor) também poderá utilizar o meio de transporte da loja LadneFelgi.pl. Incluindo 



finalidade, entre em contato conosco por e-mail para combinar o local e a data de coleta 

os bens. A reclamação não pode ser processada sem o item anunciado. Reclamações 

apresentadas fora do prazo, reclamações imprecisas ou incompletas, reclamações concluídas após 

prazo ou reclamações levantadas por pessoa não autorizada são tratadas como 

não pago. Se a reclamação for aceite, o cliente não suporta quaisquer custos 

relacionadas com o transporte de mercadorias. Caso contrário, quando a reclamação for rejeitada, 

o cliente será informado sobre este fato. No entanto, se o cliente tiver dúvidas sobre o que 

à legitimidade de rejeitar a reclamação, LadneFelgi.pl pode pedir com consentimento 

o consumidor para a perícia de uma empresa/perito independente a fim de verificar o defeito 

indicado 

por um cliente. Custos relacionados com a perícia realizada por outra entidade 

operador económico ou avaliador estará do lado do consumidor. Em caso de mérito 

Reclamações, os custos da perícia serão cobertos por LadneFelgi.pl. Em última análise, a questão da 

legitimidade 

As reclamações podem ser apresentadas pelo cliente perante um tribunal comum. Custos de 

transporte cobrados 

será conforme a tabela abaixo. A tabela de preços na tabela é ilustrativa, 

a empresa LadneFelgi.pl cobrará os custos efetivamente incorridos. Os preços na tabela são preços 

Bruto. O serviço se aplica aos serviços de correio. LadneFelgi.pl para serviços de transporte 

emitirá uma fatura de IVA. 

Número de peças Custo de transporte só ida 

aros 

1-2 25 

2-4 50 

Para mais de 4 itens, o custo de transporte será cobrado individualmente de acordo com o cliente. 

A garantia dos bens de consumo vendidos não exclui, limita ou suspende 

os direitos do comprador decorrentes do descumprimento das mercadorias com o contrato. 

VI. LadneFelgi.pl compromete-se a responder à reclamação do consumidor em 

no prazo de 30 dias a partir da data em que foi apresentado. 

§10. Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais 

A loja online LadneFelgi.pl faz todos os esforços para garantir o respeito 

Sua privacidade e a proteção das informações pessoais fornecidas ao usar 



O site e a realização de compras dentro da loja e para o efeito leva todas as 

ações necessárias. Devido à nossa atraente Política de Desconto, 

Armazenamos os dados pessoais obtidos por um período de tempo indeterminado. Você tem o 

direito 

acesso ao conteúdo de seus dados pessoais e o direito de corrigi-los e excluí-los. Para 

veja nossas regras para coleta e armazenamento de dados pessoais 

para ler a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. 

§11. o restante 

As marcas registradas no título do leilão e na descrição do produto são usadas para indicar 

o uso pretendido do produto. Seu uso é informativo. 

LadneFelgi.pl oferece jantes originais e os chamados substitutos. Jantes originais 

produzidos por automóveis estão assinalados no título do leilão e no cartão 

do produto como Original com a indicação do fabricante. Aros não rotulados como genuínos incluem 

Jantes RacingLine, conforme indicado na ficha do produto, bem como nos documentos de venda, 

Os designs de rodas RacingLine podem incluir designs industriais 

registrado para preocupações automotivas autorizadas (OEM). aros 

RacingLine contendo desenhos industriais de outras pessoas são fornecidos com informações 

apropriadas em 

cartão de produto, embalagem e documentos de venda. Jantes RacingLine contendo 

desenhos industriais registrados para empresas de automóveis autorizados 

destinam-se apenas a ser usados para fins de reparo para restaurar a aparência original 

veículo (Art. 106 (1) Lei da Propriedade Industrial e Art. 110 da Portaria sobre 

Desenhos Comunitários n.º 6/2002, ver acórdão do Tribunal de Justiça da UE de 20 de dezembro 

2017 emitido nos processos apensos C-397/16 e C-435/16). 

O uso de aros originais e aros RacingLine que não contenham 

projetos podem ser qualquer de acordo com a escolha do cliente. 


