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REGULAMIN KONTA na www.zgkn.eu

1
Właścicielem niniejszego serwisu jest firma: Firma Wielobranżowa - "ARSYL" 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeźnik 130, 59-700 
Bolesławiec, NIP: 612-169-30-92, REGON 231182404, zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej IX wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem 0000169551 zwany dalej "ARSYL" Sp. z o.o.

2
ARSYL Sp. z o.o. podczas wizyt na stronie zaleca używanie przeglądarki Mozilla 

Firefox w wersji 22 lub wyższej.

3
Zamówienia przyjmowane są wyłącznie na drukach zamówień firmy ARSYL Sp. 

z o.o. lub poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej.

4
Nieprawidłowo wypełnione formularze, zamówienia na innych drukach oraz 

zamówienia otwarte nie będą rozpatrywane i realizowane.

5
W razie wątpliwości przesłane do nas zamówienie od nowego Klienta jest 

potwierdzane telefonicznie lub e-mail przez naszego handlowca.

6
Zamówienia od Klientów którzy dokonywali już u Nas zakupów będą 

potwierdzane wyłącznie poczta e-mail.

7
ARSYL" Sp. z o.o. Zastrzega sobie prawo do możliwości występowania 

ewentualnych błędów w opisie towarów, które nie mogą być podstawą do 
reklamacji.

8
Dostępne formy płatności: gotówką (w siedzibie firmy), przelew bankowy, 

przelew internetowy, karta płatnicza.
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Sklep budowlany
czyny:

pn. - pt.
7:00 – 15:30

sobota
7:00 - 13:00

www.arsyl.eu/firma
Na życzenie otwieramy 

po godzinach!

Sklep internetowy 
z narzędziami

 i elektronarzędziami

www.arsyl.eu/sklep

Sklep internetowy
z zabawkami, 

gadżetami,modelami 
R/C

www.gadzetownik.eu

Kopalnia piasków 
i żwirów
czynna:
pn-pt 

7.00 – 15.00

www.zgkn.eu
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9
Limit kupiecki dla jednej firmy wynosi 5.000,00 zł netto. Po przekroczeniu limitu ARSYL Sp. z 

o.o. zastrzega sobie prawo do blokowania wydania materiału oraz zmniejszenia posiadanego 
rabatu.

10
ARSYL Sp. z o.o. Prowadzi sprzedaż kruszyw wyłącznie w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych.

11
Firma Wielobranżowa "ARSYL" Sp. z o.o. nie przekazuje, nie użycza ani nie sprzedaje 

zgromadzonych w bazie danych informacji o klientach osobom trzecim.

12
Każdy użytkownik serwisu ma prawo do wglądu swoich danych osobowych, edycji ich oraz 

usunięcia konta.

13
Zgromadzone dane o użytkowniku służą wyłącznie do komunikacji między Firma 

Wielobranżowa "ARSYL" Sp. z o.o. a użytkownikiem.

14
Oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego!

15
Założenie konta oznacza zaakceptowanie powyższego regulaminu.
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