
Obowiązuje od dnia 12.04.2018 r. 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW  

KORZYSTAJĄCYCH Z FINANSOWANIA W POSTACI LEASINGU 

(dalej jako: „Regulamin”) 

 

 
§ 1 

SŁOWNICZEK POJĘĆ 

 
Wskazane w Regulaminie pojęcia oznaczają: 
 
1) EWPA – sprzedający, „EWPA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Poznańskiej 

152, (62-052) w Komornikach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000150131, NIP: 7771739474, REGON: 630781596, 

2) zamawiający - korzystający, przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego będący osobą 

fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zawierający z 

leasingodawcą umowę leasingu dotyczącą urządzenia przeznaczonego na cele związane z prowadzoną 

przez zamawiającego działalnością gospodarczą lub zawodową, o ile leasingodawca nabędzie 

urządzenie od EWPA, 

3) leasingodawca – kupujący nabywający  urządzenie w celu oddania go w leasing zamawiającemu, 

4) autoryzowany punkt serwisowy – serwis prowadzony przez EWPA, 

5) urządzenie – maszyna lub urządzenie budowlane, 

6) oferta - skierowana do zamawiającego pisemna oferta w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego 

zawierająca dokładny opis urządzenia, cenę, czas realizacji oraz warunki płatności zamówienia, 

7) zamówienie – skierowane przez zamawiającego pisemne potwierdzenie przyjęcia oferty. 
 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1) Regulamin określa zakres odpowiedzialności EWPA wobec zamawiającego, który korzysta z urządzenia 

nabytego od EWPA przez leasingodawcę oraz wskazuje zasady korzystania z urządzenia i jest integralną 

częścią oferty. 

2) Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez zamawiającego z Regulaminem oraz 

zgodą na wszystkie postanowienia i informacje w nim zawarte. 

3) W przypadku, gdy strony uzgodnią, iż zamawiający nabędzie urządzenie w taki sposób, że wskazany 

przez niego leasingodawca zawrze z EWPA umowę sprzedaży urządzenia, a następnie odda je 

zamawiającemu w leasing, pomiędzy EWPA a zamawiającym nie dochodzi do zawarcia umowy, a jeśli 

do  jej zawarcia doszło, umowa tak traktowana jest jak rozwiązana na mocy porozumienia stron. W 

takim wypadku relacje EWPA i Zamawiającego, w tym w szczególności zakres odpowiedzialności EWPA, 

określa Regulamin niniejszy. 

4) Składając zamówienie Zamawiający zrzeka się wszelkich roszczeń i uprawnień względem EWPA, jakie 

mogłyby mu przysługiwać, jeśli urządzenie zostanie zakupione przez leasingodawcę od EWPA a 

następnie oddane zostanie zamawiającemu w leasing. Zamawiający w szczególności zrzeka się 

uprawnień z tytułu rękojmi nabytego urządzenia stanowiącego przedmiot leasingu lub nabytych 

urządzeń stanowiących przedmiot leasingu, jakie przejdą na niego na mocy powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, postanowień umowy leasingu, w tym ogólnych warunków umów. 

5) Regulamin w wersji elektronicznej publikowany jest na stronie internetowej www.ewpa.pl  

w postaci pliku w formacie PDF - możliwy do pobrania przez zamawiającego, przechowywania i 



odtwarzania w zwykłym toku czynności - oraz w wersji wydrukowanej dostępny jest w siedzibie EWPA. 

  

§ 3 

OBOWIĄZEK ZBADANIA RZECZY, ODBIÓR 

 

1) Zamawiający przy odbiorze urządzenia zobowiązany jest zbadać stan urządzenia dokładając w tym 

zakresie najwyższej staranności. 

2) Celem umożliwienia zamawiającemu zbadania urządzenia, jeżeli wydanie będzie miało miejsce na 

terenie prowadzenia działalności przez EWPA, EWPA udostępni na życzenie zamawiającego plac celem 

sprawdzenia jego właściwości. 

3) Po dokonaniu sprawdzenia właściwości urządzenia zostanie sporządzony protokół. Podpisanie 

protokołu stanowić będzie o wydaniu urządzenia. 

4) Dostawa odbywa się na koszt zamawiającego o ile nie uzgodniono inaczej. 

 

    § 4 

GWARANCJA 

 

EWPA może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości, jeśli zamawiającemu wydano kartę 

gwarancyjną, w której EWPA wskazana została jako gwarant. W takim wypadku odpowiedzialność EWPA 

ograniczona jest do zakresu wskazanego w karcie gwarancyjnej. 

 
§ 5 

EKSPLOATACJA 

 

1) Zamawiający, który korzysta z urządzenia zobowiązany jest: 

a) eksploatować je w sposób zgodny z zaleceniami producenta, w tym instrukcją obsługi. W przypadku 

wątpliwości co do sposobu obsługi zamawiający powinien skontaktować się telefonicznie lub 

mailowo z pracownikami EWPA, którzy – stosownie do posiadanego czasu i możliwości – podejmą 

starania, aby doradzić zamawiającemu co do sposobu prawidłowej obsługi; 

b) zapewnić, aby wszystkie   osoby   eksploatujące lub obsługujące posiadały odpowiednie kwalifikacje, 

umiejętności oraz doświadczenie zawodowe, 

c) stosować części zamienne, eksploatacyjne, oleje, paliwa, smary itp. zgodne z zaleceniami EWPA, 

pochodzące ze sprawdzonego źródła i dopuszczone do stosowania do urządzeń lub produktów 

danego typu, 

2) Nieprzestrzeganie obowiązków opisanych w punkcie poprzednim może spowodować awarię 

urządzenia, za którą EWPA nie będzie ponosić odpowiedzialności. 

3) Postanowienia paragrafu niniejszego nie uchybiają dalej idącym obowiązkom wynikającym z treści karty 

gwarancyjnej lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 6 

PRZEGLĄDY I SERWIS 

 

1) W okresie trwania gwarancji, o ile gwarancja została udzielona, zamawiający zobowiązany jest 

dokonywać przeglądów urządzenia w terminach określonych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej 

DTR dostarczonej przez EWPA. 

2) W przypadku, gdy podczas przeglądu autoryzowany punkt serwisowy wyda zalecenia co do potrzebnych 

napraw lub konserwacji, zamawiający ma obowiązek zastosować się do takich zaleceń. 

3) Nieprzestrzeganie obowiązków opisanych w punkcie poprzednim może spowodować awarię nabytego 

urządzenia, za którą EWPA nie będzie ponosić odpowiedzialności. 



 

 

§ 7 

   DANE OSOBOWE 

 

1) Składając zamówienie zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w 

bazie EWPA oraz na ich przetwarzanie dla celów związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy. 

Podanie danych osobowych przez zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do 

zrealizowania umowy przez EWPA. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych 

danych osobowych. 

2) Zgoda może być w każdym czasie odwołana poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres 

EWPA. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

3) Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich a od dnia 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 

ust. 1 pkt. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

4) Dane osobowe przekazywane są jedynie na etapie realizacji zamówienia. Dane te nie będą 

udostępniane firmom i osobom trzecim w żadnym celu. 

 

§ 8 

                                                                   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1) EWPA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

2) W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, 

w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.



 


