Regulamin
Serwis internetowy działający pod adresem www.SkupAu.pl prowadzony jest
przez:
Mennica Kapitałowa Sp. z o.o. z siedzibą w 00-058 Warszawa, ul. Plac Jana
Henryka Dąbrowskiego 1 lok. 255.

§ 1. Objaśnienie definicji:
Kupujący- Mennica Kapitałowa” sp. z o.o. z siedzibą w 00-058 Warszawa, ul. Plac
Jana Henryka Dąbrowskiego 1 lok. 255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000635368, NIP 5252678069, REGON 365504723
Klient– osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która zawiera lub zamierza zawrzeć z Kupującym umowę
sprzedaży Towaru.
Towar– rzeczy ruchome wykonane z metali szlachetnych, nabywane przez
Kupującego od Klienta.
Wycena - oferta zawarcia umowy sprzedaży Towaru złożona przez Kupującego,
obejmująca opis Towaru i oszacowaną wartość. Wartość Towaru stanowi cenę,
którą Kupujący jest gotów zapłacić Klientowi za przeniesienie praw własności na
Kupującego.

§ 2. Zasady dokonania sprzedaży metali szlachetnych
Klient oświadcza że:


ukończył 18 lat,



Towar stanowi jego wyłączną własność i nie jest on objęty zajęciem ani
zastawem, nie jest przedmiotem żadnych roszczeń osób trzecich,



ma prawo do swobodnego rozporządzania Towarem.



został poinformowany, że przy Wycenie Towaru uwzględnia się jedynie
wartość metalu szlachetnego, z którego jest wykonany, wszelkie ozdoby
(oczka, kamienie i inne) uznaje się za bezwartościowe i nie mają one
wpływu na Wycenę.



został poinformowany, że Wycena złomu metali szlachetnych oraz biżuterii
może być niszczącą, a na Towarze mogą powstać trwałe ślady.

§ 3. Proces sprzedaży online
Proces składa się z następujących kroków :


Należy wypełnić formularz kontaktowy zamieszczony w serwisie
internetowym, podając kontakt mailowy oraz telefoniczny



Kupujący skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu odbioru
przesyłki, którą uprzednio przygotował Klient zgodnie z wytycznymi



Kupujący sprawdzi zawartość przesyłki oraz dokona wyceny Towaru



Wycena zostanie niezwłocznie przesłana na adres e-mail Klienta



Akceptacja wyceny ze strony Klienta jest jednoznaczna zawarciem umowy
sprzedaży Towaru



Kupujący zapłaci należność na wskazany numer rachunku bankowego
Klienta w terminie 24 godzin od momentu przesłania akceptacji wyceny.

§ 4. Przesyłanie rzeczy
1. Koszt przesyłki Towaru zostanie ustalony podczas kontaktu Kupującego z
Klientem.
3. Każda przesyłka zawierająca Towar jest ubezpieczona na czas transportu.
4.Kupujący przekaże wszelkie wytyczne dotyczące prawidłowego zapakowania
Towaru i wypełnienie dokumentów przewozowych.
5. Odpowiedzialność za prawidłowe zapakowanie Towaru oraz prawidłowe
wypełnienie dokumentów przewozowych spoczywa na Kliencie.

§ 5. Odstąpienie od umowy
1. Klient będący osobą fizyczną na prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni
od dnia otrzymania zapłaty za Towar bez podania przyczyny.
2. Warunkiem odstąpienia jest nadanie w terminie 10 dni przelewu bankowego na
kwotę otrzymaną od Kupującego, powiększoną o koszt przesyłki.
3. Zwrot Towaru będącego przedmiotem umowy nastąpi w terminie trzech dni
roboczych od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym Kupującego.
4. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku ujawnienia
wad fizycznych, bądź prawnych Towaru.

5. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatruje sąd właściwy według
przepisów postępowania cywilnego.

