Regulamin

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży produktów za pośrednictwem automatów samosprzedających typu vending przez Maczfit Foods sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Iwonicka 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000752666, NIP: 9512471196, REGON:
381565356, telefon: +48 734 461 099, poczta elektroniczna: kontakt@maczfit.pl., vending@
maczfit.pl zwana dalej Sprzedawcą lub Maczfit. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem
automatów samosprzedających typu vending rozmieszczonych w wybranych punktach
na terenie Polski.
2. Sprzedaż Towarów Maczfit jest prowadzona za pomocą automatów samosprzedających typu vending. Sprzedaż odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz
przepisów prawa.
3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady zakupów w automatach typu vending oraz
warunki na jakich zakupiony w nich Towar podlega reklamacji.
4. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Klient - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,
która dokonuje zakupu za pośrednictwem automatów samosprzedających typu vending
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93
ze zm.);
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pomocą automatów
vending;
Automat - automat samosprzedający typu vending, maszyna za pośrednictwem, której
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Klient może dokonać zakupu Towarów Maczfit;
Towar – produkty żywnościowe oferowane do sprzedaży w automacie samosprzedającym typu vending;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Maczfit a Klientem, zawierana z wykorzystaniem automatu samosprzedającego typu vending oznaczona logotypem Maczfit;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, poprzez zakup Towaru z automatu typu vending określające w szczególności
rodzaj i liczbę Towaru.
5. Zasady korzystania z Automatów
5.1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z zakupów w Automatach w sposób nie zakłócający ich funkcjonowania,
w szczególności poprzez stosowanie się do określonej instrukcji zamieszczonej na Automacie
b) korzystania Automatów w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz nie narażający na jakiekolwiek ich świadome uszkodzenie,
c) korzystania z Automatów w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi
obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego,
d) korzystania z Automatów w sposób zgodny z instrukcją wskazaną na Automacie.
5.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Automatu należy dokonać
wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o zamieszczoną na
Automacie instrukcje bądź wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne
na wyświetlaczu Automatu.
5.3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie
do koszyka bądź wybór na półce numeru przypisanego do wybranego Towaru.
5.4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia na terminalu płatniczym
autoryzacji płatności.
6. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i
usług VAT.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia płatności:
a) zbliżeniowo za pomocą karty płatniczej - poprzez terminal płatniczy Nayax znajdujący
się na module Automatu,
b) za pomocą karty przedpłaconej – prepaid.
7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
• Sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do
miejsca zamieszkania konsumenta;
• Powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 EURO.
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8. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.
221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez
tego konsumenta, w zakresie określonym przepisami. W stosunku do Przedsiębiorców
rękojmia zostaje wyłączona.
8.2 Klient powinien wybierając Towary do Zamówienia wybierać te, które nie mają wpływu na jego dolegliwości zdrowotne wpływające na jego dietę, w tym alergie pokarmowe i
inne choroby lub dolegliwości, wymagające eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
8.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na
podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres vending@maczfit.pl. lub
pod numer Biura Obsługi Klienta tel. +48 734 461 099. Sprzedawca zobowiązuje się do
rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.4. Sprzedawca jest producentem Towarów sprzedawanych w Automacie.
9. Postanowienia końcowe
9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Maczfit a Klientem, który
nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
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