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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
1.

2.

3.

4.

5.

Niniejszy dokument określa warunki, na jakich Administrator zawiera z Użytkownikiem będącym
Przedsiębiorcą Umowę Sprzedaży w ramach Platformy związaną bezpośrednio z działalnością
gospodarczą lub zawodową Użytkownika.
O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w niniejszym dokumencie zwroty pisane
wielką literą, mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną
w ramach Platformy Tankuj 24, dostępnym pod adresem URL: http://www.tankuj24.pl lub
znaczenie wskazane poniżej:
a.
Kod QR – dwuwymiarowy kod graficzny, który po zeskanowaniu umożliwia odbiór
zamówionego paliwa w Punkcie Odbioru;
b.
Odbiór Paliwa – zatankowanie przez Użytkownika w Punkcie Odbioru paliwa będącego
przedmiotem Umowy Sprzedaży oraz autoryzowanie transakcji w Punkcie Odbioru na
zasadach określonych niniejszym dokumentem;
c.
Opłata Manipulacyjna – świadczenie mające charakter kary umownej w rozumieniu art.
483 Kodeksu Cywilnego, nakładane przez Administratora na Przedsiębiorcę w sytuacjach
określonych niniejszym dokumentem;
d.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca
osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, mająca siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wykonująca we własnym imieniu działalność
gospodarczą;
e.
Punkt Odbioru – stacja paliw położona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której
Użytkownik może dokonać Odbioru Paliwa;
f.
Ogólne Warunki Sprzedaży dla Przedsiębiorców (OWU) – niniejszy dokument
określający zasady, na jakich zawierana jest Umowa Sprzedaży w ramach Platformy
pomiędzy Administratorem i Przedsiębiorcą.
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży dla Przedsiębiorców określają zasady, na jakich jest
zawierana pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem pojedyncza Umowa Sprzedaży na
podstawie indywidualnego Zamówienia złożonego przez Użytkownika. W wyniku
zaakceptowania przez Użytkownika Ogólnych Warunków Sprzedaży dla Przedsiębiorców nie
dochodzi do nawiązania pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem stosunku umownego o
charakterze ciągłym. Każdorazowo zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Administratorem a
Użytkownikiem wymaga zapoznania się przez Użytkownika z treścią Ogólnych Warunków
Sprzedaży dla Przedsiębiorców i wyraźnego ich zaakceptowania.
Ogólne Warunki Sprzedaży dla Przedsiębiorców znajdują zastosowanie wyłącznie wobec
Użytkownika, który jest Przedsiębiorcą i dokonuje z Administratorem czynności prawnej
związanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Przedsiębiorcy. Zasady
zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem, który jest
Konsumentem, określa inny dokument.
Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży dla Przedsiębiorców, mowa jest o
Użytkowniku, rozumie się pod tym pojęciem wyłącznie Użytkownika będącego Przedsiębiorcą
(z wyłączeniem Użytkowników będących Konsumentami).
§2
ZASADY ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

1.
2.

Informacje podane w ramach Platformy stanowią ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży składaną
przez Administratora Użytkownikom.
Administrator umożliwia Użytkownikowi złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży w
następujący sposób (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy):
a.
Użytkownik przegląda za pośrednictwem Platformy listę lub mapę Punktów Odbioru wraz
z aktualną ofertą cenową sprzedaży paliwa;
b.
Użytkownik wybiera parametry Zamówienia (ilość paliwa oraz konkretny Punkt Odbioru);
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Użytkownik uzupełnia w ramach swojego Konta dane niezbędne do zawarcia i wykonania
Umowy Sprzedaży (o ile danych tych nie uzupełnił na innym etapie korzystania z
Platformy);
d.
Użytkownik wybiera jedną z dostępnych metod płatności;
e.
Po podaniu przez Użytkownika wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia
wyświetlone zostaje podsumowanie złożonego Zamówienia ze wskazaniem przedmiotu
Zamówienia, wybranej metody płatności, wybranej metody dostawy (rozumianej jako
wybór konkretnego Punktu Odbioru) oraz łącznej ceny sprzedaży;
f.
do momentu uruchomienia przez Użytkownika funkcjonalności oznaczonej komunikatem
„Zamów i zapłać” (moment złożenia Zamówienia) Użytkownik ma możliwość
samodzielnego korygowania wprowadzonych do Zamówienia danych, w szczególności
ich edycji i poprawy. W tym celu Użytkownik powinien kierować się komunikatami i
informacjami wyświetlanymi mu w ramach Platformy;
g.
Użytkownik składa Administratorowi Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności
Platformy oznaczonej komunikatem „Zamów i zapłać” (naciśnięcie przycisku).
Funkcjonalność, o której mowa w zdaniu poprzednim, staje się aktywna z chwilą gdy
Użytkownik zaakceptuje OWU;
h.
Zamówienie złożone przez Użytkownika stanowi przyjęcie oferty Administratora w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Z chwilą wpłynięcia Zamówienia do systemu
teleinformatycznego Administratora (otrzymania przez Administratora oświadczenia o
przyjęciu oferty przez Użytkownika) Umowa Sprzedaży zostaje zawarta.
Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na
odległość, tj. sieci Internet. Umowa Sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Użytkownikowi treści zawartej
Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail
zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży oraz udostępnienie informacji o
złożonym zamówieniu w ramach Konta Użytkownika w zakładce Historia.
c.

3.
4.

§3
CENY
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Ceny widoczne w ramach Platformy podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie
należne podatki (w tym podatek od towarów i usług).
Ceny zawierają również koszt dostarczenia towaru rozumiany jako możliwość Odbioru Paliwa w
wybranym Punkcie Odbioru.
Ceną wiążącą dla Administratora i Użytkownika jest cena podana w podsumowaniu
Zamówienia w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia za pośrednictwem Platformy.
Cena ta zostanie wskazana dodatkowo w wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie
zawarcia Umowy Sprzedaży.
Ceny widoczne w ramach Platformy są na bieżąco aktualizowane. Aktualizacja cen nie wpływa
na wysokość ceny obowiązującej w ramach zawartej Umowy Sprzedaży. Z uwagi na zmienność
cen uwarunkowaną czynnikami zewnętrznymi, każdorazowo po dokonaniu wyboru ilości
zamawianego paliwa w danym Punkcie Odbioru, Administrator poinformuje Użytkownika za
pośrednictwem Platformy o terminie, w którym oczekuje odpowiedzi Użytkownika tj. przyjęcia
oferty i złożenia Zamówienia o parametrach określonych w ofercie (termin ważności oferty).
Jeżeli Administrator nie będzie mógł spełnić świadczenia (umożliwić Przedsiębiorcy dokonanie
Odbioru Paliwa), niezwłocznie poinformuje o tym Przedsiębiorcę, odstępując od zawartej
Umowy Sprzedaży i zwróci w całości otrzymane od niego płatności. Odstąpienie od Umowy
Sprzedaży przez Administratora z powodu niedostępności świadczenia przysługuje
Administratorowi w ciągu 24 godzin od zawarcia Umowy Sprzedaży.
W przypadku nabycia paliwa w ramach Platformy, Użytkownik nie ma prawa skorzystania z
dodatkowych upustów, programów i promocji dotyczących cen zakupu paliw, organizowanych w
Punktach Odbioru dla klientów nabywających paliwo poza Platformą.
§4
PŁATNOŚCI I DOSTAWA (ODBIÓR PALIWA)

1.

Użytkownik dokonuje płatności ceny online za pośrednictwem systemu płatności
elektronicznych PayU (w tym za pomocą karty debetowej lub kredytowej). Szczegółowe
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2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

informacje na temat akceptowanych sposobów płatności zostaną umieszczone w odpowiedniej
sekcji Platformy.
W zakresie zawartej Umowy Sprzedaży, Użytkownik nie ma możliwości uiszczenia zapłaty
gotówką w Punkcie Odbioru.
Szczegółowe informacje na temat metod płatności dostępne są również w ramach Platformy.
Płatności online za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych są realizowane w ten
sposób, że po wybraniu formy płatności Użytkownik zostaje przekierowany do serwisu
transakcyjnego lub zintegrowanego z aplikacją rozwiązania mobilnego PayU.
Dostawa zamówionego paliwa możliwa jest wyłącznie poprzez Odbiór Paliwa w wybranym
przez Użytkownika na etapie składania Zamówienia Punkcie Odbioru.
Użytkownik ma 24 godziny od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży (decyduje godzina i
minuta rejestracji w systemie informatycznym Platformy) na Odbiór Paliwa. Odbiór Paliwa
następuje nie wcześniej niż po uiszczeniu zapłaty przez Użytkownika.
Po zatankowaniu zamówionej ilości paliwa w wybranym Punkcie Odbioru, Użytkownik jest
zobowiązany niezwłocznie udać się do dedykowanego stanowiska kasowego w danym Punkcie
Odbioru. Użytkownik wyświetla w Aplikacji indywidualny Kod QR przypisany do danego
Zamówienia i skanuje Kod QR na tablecie przy stanowisku kasowym.
W celu Odbioru Paliwa Użytkownik korzysta z Aplikacji. W przypadku braku możliwości
skorzystania przez Użytkownika z Aplikacji bądź w przypadku, gdy osobą dokonującą Odbioru
Paliwa nie jest Użytkownik a osoba upoważniona przez Użytkownika (której Użytkownik
przekaże każdorazowo przypisywany indywidualnie do Umowy Sprzedaży numer Zamówienia
oraz numer PIN), Odbiór Paliwa może być autoryzowany poprzez przekazanie numeru
Zamówienia oraz indywidualnego kodu (numeru) PIN.
Umowa Sprzedaży zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym braku Odbioru Paliwa w
terminie wskazanym w ust. 5 powyżej. W przypadku braku Odbioru Paliwa w terminie, o którym
mowa w ust. 5 powyżej, Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu wskutek ziszczenia warunku
rozwiązującego. W przypadku rozwiązania Umowy Sprzedaży z powodu ziszczenia się warunku
rozwiązującego, Administrator niezwłocznie zwraca Użytkownikowi uiszczoną cenę w sposób, w
jaki Administrator otrzymał zapłatę.
W przypadku, gdy Użytkownik zatankuje w Punkcie Odbioru paliwo w objętości mniejszej niż
objętej przedmiotem Umowy Sprzedaży, Administrator zwróci Użytkownikowi środki pieniężne
odpowiadające nieodebranej ilości (objętości) paliwa, biorąc pod uwagę cenę paliwa wiążącą z
chwili złożenia Zamówienia, co oznacza, że ewentualne późniejsze zmiany ceny paliwa na
Platformie po zawarciu Umowy Sprzedaży nie mają wpływu na rozliczenia Stron w zakresie
zawartej Umowy Sprzedaży.
W przypadku, gdy Użytkownik zatankuje w Punkcie Odbioru paliwo w objętości mniejszej niż
objętej przedmiotem Umowy Sprzedaży lub w ogóle nie dokona Odbioru Paliwa, Administrator
ma prawo naliczyć Użytkownikowi Opłatę Manipulacyjną w wysokości 5 zł. Zastrzeżenie Opłaty
Manipulacyjnej nie wyklucza dochodzenia przez Administratora dochodzenia odszkodowania
przenoszącego wysokość Opłaty Manipulacyjnej. Administrator dokona jednostronnego
potrącenia Opłaty Manipulacyjnej ze środków zwracanych Przedsiębiorcy w wyniku rozwiązania
Umowy Sprzedaży, na co Przedsiębiorca wyraża zgodę.
W przypadku, gdy Użytkownik zatankuje w Punkcie Odbioru paliwo w objętości większej niż
stanowiącej przedmiot Umowy Sprzedaży, Użytkownik może alternatywnie:
a.
zawrzeć za pośrednictwem Platformy dodatkową (kolejną) Umowę Sprzedaży po cenie
wiążącej z chwili złożenia kolejnego Zamówienia. Administrator nie gwarantuje
Użytkownikowi stałości ceny tzn. cena paliwa w ramach dodatkowego (kolejnego)
Zamówienia może różnic się od ceny paliwa wiążącej w chwili złożenia pierwszego
Zamówienia. W przypadku, gdy wartość paliwa objętego dodatkowym Zamówieniem
(cena sprzedaży) będzie niższa niż 1 zł (jeden złoty), Użytkownik zostanie poproszony o
wpłacenie niezależnie od ceny sprzedaży, kaucji w wysokości 1 zł tytułem
zabezpieczenia prawidłowego uiszczenia płatności z tytułu ceny sprzedaży paliwa.
Kaucja nie ma charakteru zaliczki ani przedpłaty na poczet jakichkolwiek należności
Administratora. Kaucja ma charakter nieoprocentowany i jest zwracana Użytkownikowi w
pełnej wysokości niezwłocznie, a nie później niż w ciągu kolejnych 14 dni od dnia
dokonania wpłaty kaucji. Zapłata kaucji jest dokonywania w sposób określony w ust. 1 i 2
powyżej;
b.
zawrzeć dodatkową umowę sprzedaży z podmiotem prowadzącym Punkt Odbioru. W
takim przypadku umowa sprzedaży dodatkowej ilości paliwa nie jest Umową Sprzedaży,
nie jest zawierana za pośrednictwem Platformy, Administrator nie jest sprzedawcą i
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12.

niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży dla Przedsiębiorców nie obowiązują Użytkownika i
Administratora w zakresie takiej transakcji.
W trakcie realizacji Zamówienia (po zawarciu Umowy Sprzedaży), Użytkownik nie ma
możliwości modyfikacji parametrów złożonego Zamówienia takich jak wybór Punktu Odbioru czy
sposobu płatności.
§5
ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI STOSOWANE WOBEC PRZEDSIĘBIORCÓW

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Administrator i Przedsiębiorca zawierający Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z
działalnością gospodarczą lub zawodową Przedsiębiorcy postanawiają zmodyfikować zasady
odpowiedzialności Administratora w sposób wskazany poniżej.
Reklamacja powinna być zgłoszona przez Przedsiębiorcę pisemnie niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia Odbioru Paliwa.
Do reklamacji powinna zostać dołączona kompletna dokumentacja wykazująca jej zasadność tj.
pisemne zgłoszenie reklamacyjne wraz z opisem zdarzenia i szczegółowym opisem
ewentualnej wady oraz dokumenty stwierdzenie zasadności reklamacji.
Administrator może wezwać Przedsiębiorcę do uzupełnienia dokumentacji (zakres wymaganych
dokumentów zależy od rodzaju stwierdzonej wady). Nieuzupełnienie dokumentacji w terminie
14 dni od dnia wezwania do usunięciu braków powoduje jej odrzucenie (uznanie roszczenia
reklamacyjnego za bezzasadne).
Administrator dołoży należytej staranności, aby wnikliwie rozpatrzyć każde zgłoszenie
reklamacyjne Przedsiębiorcy.
W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie dotyczyło jakości paliwa stanowiącego
przedmiot Umowy Sprzedaży oraz gdy będzie to możliwe i uzasadnione, Administrator
podejmie decyzję o wykonaniu badania jakości paliwa przez akredytowane laboratorium, a
wyniki takiego badania będą wiążące dla Administratora i Przedsiębiorcy. Administrator
poniesie koszty analizy tylko w przypadku, gdy reklamacja Przedsiębiorcy będzie zasadna. W
przypadku niezasadnej reklamacji wszelkie koszty z nią związane ponosi Przedsiębiorca. W
przypadku uznania reklamacji, Administrator jest zobowiązany do wymiany paliwa będącego
przedmiotem Umowy Sprzedaży na odpowiadające warunkom umowy oraz do zwrotu
Przedsiębiorcy rzeczywistych i udokumentowanych kosztów przez niego poniesionych.
Strony wyłączają odpowiedzialność Administratora za ewentualne utracone korzyści
Przedsiębiorcy.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Przedsiębiorcy za niewłaściwą jakość paliwa
będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży wynikającą z niewłaściwej jakości czy też stanu
środka transportu lub zmieszania nalanego paliwa z pozostałością innego produktu w baku.
§6
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

1.

2.

Administrator przyznaje Przedsiębiorcy prawo do nieodpłatnego odstąpienia od zawartej
Umowy Sprzedaży bez podawania jakichkolwiek przyczyn w ciągu 15 minut od momentu
zawarcia Umowy Sprzedaży. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przyznane
Przedsiębiorcy nie jest prawem odstąpienia od umowy sprzedaży w rozumieniu art. 27 ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przyznawanym Konsumentowi. Aby skorzystać z
prawa odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży, Konsument musi poinformować
Administratora o odstąpieniu w formie kliknięcia w przycisk anulowania zamówienia. W
przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Przedsiębiorcę na zasadach
określonych w niniejszym ustępie, Umowę Sprzedaży uznaje się za niezawartą, a Administrator
zwraca Przedsiębiorcy otrzymaną płatność. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu
takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Przedsiębiorcę w pierwotnej
transakcji.
Po upływie 15 minut od zawarcia Umowy Sprzedaży, Przedsiębiorcy wolno jest odstąpić od
Umowy Sprzedaży za zapłatą oznaczonej sumy w wysokości 5 złotych. W pozostałym zakresie
odpowiednie zastosowanie znajduje postanowienie ust. 1 powyżej, z tym że Administrator
zwracając Przedsiębiorcy otrzymaną płatność, potrąci wysokość odstępnego i zwróci
Przedsiębiorcy uiszczoną przez Przedsiębiorcę płatność pomniejszoną o wysokość
odstępnego.
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3.

Przedsiębiorca nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym
paragrafie po dokonaniu Odbioru Paliwa (z chwilą Odbioru Paliwa prawo odstąpienia wskazane
w ust. 1 lub w ust. 2 wygasa).
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

2.

3.
4.

Prawem właściwym dla zawarcia w ramach Platformy Umowy Sprzedaży jest prawo
Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co
innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Sprzedaży dla Przedsiębiorców stosuje
się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. Strony wyłączają jednak we wzajemnych
stosunkach stosowanie art. 66 1 oraz art. 68 2 Kodeksu Cywilnego.
Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów zawieranych pomiędzy
Administratorem a Przedsiębiorcą jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.
Ogólne Warunki Sprzedaży dla Przedsiębiorców są dostępne dla Przedsiębiorców w ramach
Platformy.
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