
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 

 

Informacje ogólne 

1. Serwis działający pod adresem www.brw.com.pl  prowadzony jest przez "BLACK RED 

WHITE" Spółka Akcyjna (S.A.) z siedzibą w Biłgoraju, adres ul. Krzeszowska 63, 23-400 

Biłgoraj, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000089493, NIP 9181745428, REGON 950411093, o 

kapitale zakładowym w wysokości 177.359.520  złotych opłaconym w całości, e-mail: 

brw@brw.com.pl nr telefonu + 48 84 68 50 202, fax + 48 84 68 50 290 

2. Korzystanie z serwisu oraz sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na 

otrzymywanie wiadomości e-mail z informacjami niezbędnymi do realizacji ewentualnych 

umów. 

3. Wszystkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwiu oraz Sklepu prosimy 

kierować na adres e-mail: brw@brw.com.pl, lub telefonicznie pod numer + 48 84 68 50 202 

 

Słowni pojęć 

 

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 

·         Sprzedawca – podmiot z którym jest zawierana umowa sprzedaży jako 

sprzedawcą 

·         Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu. 

·         Serwis - serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.brw.com.pl oraz 

wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten serwis. 

·         Salon – sklep stacjonarny prowadzony przez odrębne podmioty, prowadzące 

działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek. 

·         Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i 

ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą 

osobowości prawnej składająca Rezerwację. 

·         Towar - produkty oferowane w internetowym systemie rezerwacji prezentowane 

w Serwisie. Towar jest fabrycznie nowy. W przypadku mebli towar sprzedawany jest w 

formie paczek z elementami do samodzielnego montażu. 

·         Cena – cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) 

nie uwzględniająca kosztów dostawy Towaru. 

http://www.brw.com.pl/


·         Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. 

·         Rezerwacja -  zlecenie chęci nabycia towarów, oraz zarezerwowanie ich 

odpowiedniej ilości przekazane do realizacji Salonowi. Rezerwacja jest uznawana za 

dokonane przez Klienta zaproszenie do rokowań, bez obowiązku zakupu towaru. 

·         Internetowy system rezerwacji – narzędzia informatyczne służące do składania 

rezerwacji przez Klienta oraz jej przekazywania do Salonu. 

·         Oferta  – oferta dostępna pod adresem: www.brw.com.pl 

 

Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników Serwisu, są przetwarzane przez 

"BLACK RED WHITE" S.A. Przekazane podczas rejestracji i/lub składania Rezerwacji dane 

osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celu: 

·         realizacji złożonej Rezerwacji. 

·         w przypadku wyrażenia przez klienta zgody, w celu informowania o nowych 

produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Serwis. 

Wyrażenie zgody nie jest warunkiem korzystania z serwisu. 

2. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia 

ich z bazy. 

3. Każdy Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą, 

zawartych w zbiorach danych oraz dostępu do swoich danych celem ich poprawiania. 

Każdemu Użytkownikowi po zarejestrowaniu się przysługuje wgląd do swoich danych oraz 

możliwość ich zmiany. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone 

zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. 

4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. 

 

Ochrona praw autorskich 

1. Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością firmy "BLACK RED WHITE" 

S.A. z siedzibą w Biłgoraju. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek 

elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Serwis oraz 

wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 

lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 

z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz.U.93.47.211 z późn. zm.). 



2. Oznaczenie www.brw.com.pl wraz z sub-domenami oraz  inne znaki towarowe używane na 

stronach są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo 

własności przemysłowej (Dz.U. 01.49.508 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.). 

 

Opisy i zdjęcia produktów 

1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, 

broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zamieszczone na 

stronie Serwisu, kierowane do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w 

rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do dokonania Rezerwacji przez 

Klienta. Klient dokonując Rezerwacji za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej 

Serwisu, zgadza się na rozpoczęcie negocjacji z Salonem w przedmiocie kupna określonego 

Towaru. 

2. Kolory  wyświetlanych na ekranie monitora zdjęć produktów mogą różnić się nieznacznie 

od rzeczywistych ze względu na ograniczenia wynikające z ustawień monitora. 

3. Ukazane na zdjęciach w Serwisie elementy dekoracyjne nie wchodzą w skład produktów 

(zestawów mebli) i nie są wliczone w cenę mebli. 

 

Ceny 

1. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają 

podatek VAT. Podane ceny nie obejmują Kosztów dostawy, montażu oraz opcji. 

2. Wszystkie ceny podawane w Serwisie to ceny sugerowane. Ceny w Salonach mogą różnić 

się od cen prezentowanych w Serwisie. 

 

Rezerwacje 

1.  Asortyment prezentowany w serwisie można zakupić bezpośrednio w Salonach. W 

przypadku części asortymentu prezentowanego w serwisie istnieje opcja Rezerwacji produktu 

i przekazanie jej do realizacji wybranemu salonowi.. W taki przypadku przy opisie produktu 

znajduje się odpowiednie oznaczenie oraz narzędzia służące dokonaniu Rezerwacji. 

 

2. W przypadku dokonania przez Klienta Rezerwacji produktu w Salonie złożenie 

zamówienia przez Internetowy system rezerwacji Towarów poczytuje się za przyjęcie 

Rezerwacji na dany produkt i przygotowanie Towaru do zakupu w wybranym przez Klienta 

Salonie. Ceny produktów dostępnych w Salonach mogą różnić się od cen dostępnych w 

Serwisie. Klient składając zamówienie w formie rezerwacji produktu w Salonie wyraża zgodę 



na kontakt telefoniczny i mailowy z Salonem w celu przeprowadzenia negocjacji umowy 

sprzedaży Towarów, bez obowiązku ich zakupu. 

3. Salony nie wchodzące w skład przedsiębiorstwa Sprzedawcy prowadzą działalność 

gospodarcza we własnym imieniu i na własny rachunek. Stronami tak zawartej umowy będą 

Klient oraz podmiot prowadzący Salon. Moment zawarcia umowy sprzedaży po rezerwacji 

produktu w Salonie następuje przy odbiorze towaru w Salonie, po zbadaniu przez klienta 

przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji ofert, chyba że Klient i Salon ustalą inaczej. 

4. Rezerwacje przyjmowane są poprzez Internetowy system rezerwacji dostępny na stronie 

 www.brw.com.pl 

5. Rezerwacje będą kierowane do Salonów w kolejności ich składania. 

6. Warunkiem złożenia ważnej Rezerwacji jest prawidłowe wypełnienie formularza 

Internetowego systemu rezerwacji na stronie Serwisu. Podczas składania rezerwacji 

wymagane jest uzupełnienie: 

·         nazwy, koloru, i ilości Towaru 

·         imienia i nazwiska Klienta bądź odbiorcy 

·         numeru telefonu kontaktowego 

·         adresu e-mail Klienta 

·         danych do faktury 

7. Otrzymanie złożonej Rezerwacji jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefonicznie przez 

Salon. 

8. Złożenie Rezerwacji nie jest równoznaczne z jego przyjęciem, jest jedynie zaproszeniem 

do negocjacji. 

9. Salony nie prowadzą sprzedaży hurtowej. Rezerwacje składane przez jednego Klienta na 

produkt w ilości hurtowej mogą zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach, jakie 

zaproponuje obsługa Salonu. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Korzystanie z Serwisu, w szczególności złożenie Rezerwacji jest równoznaczne z 

akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również 

Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 

http://www.brw.com.pl/


z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży 

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176). 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Serwisie pod 

adresem www.brw.com.pl  przez czas nieoznaczony. Podmiot prowadzący Serwis zastrzega 

sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu z zachowaniem czternastodniowego okresu 

wypowiedzenia od dnia opublikowania ich na stronie Serwisu. Zmiany nie mogą dotyczyć 

Rezerwacji złożonych przed ich wprowadzeniem. 

 

http://www.brw.com.pl/

