Regulamin organizacji skupu złomu metali i złomu elektronicznego UniqMetal
Skup złomu metali i złomu elektronicznego UniqMetal prowadzony jest pod adresem w Rzeszowie, ul.
Tadeusza Boya - Żeleńskiego 4, 35-105 Rzeszów i jest zarządzany przez UniqMetal Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, Al. Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000385547, REGON 180693609, NIP 5170347314, z kapitałem
zakładowym w wysokości 390 000,00 zł, opłaconym w całości.
§ 1. DEFINICJE
1. UniqMetal - UniqMetal Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, która prowadzi działalność gospodarczą w
zakresie skupu złomu metali oraz skupu złomu elektronicznego pod adresem w Rzeszowie, ul. Tadeusza
Boya - Żeleńskiego 4, 35-105 Rzeszów. Adres strony internetowej: www.uniqmetal.pl.
2. Towar – rzeczy ruchome będące złomem metali lub złomem elektronicznym.
3. Regulamin – niniejszy regulamin określający organizację skupu złomu metali i złomu elektronicznego
UniqMetal.
4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu
nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która podejmuje czynności zmierzające do zawarcia uowy
sprzedaży Towaru z UniqMetal, a także zawierająca umowę sprzedaży Towaru z UniqMetal.
5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową.
6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Wycena – określenie przez UniqMetal wartości dostarczonego przez Klienta Towaru, który Klient
posiada do sprzedania, obejmującego w szczególności wagę Towaru oraz jego wartość wyrażoną w
polskich złotych (PLN), stanowiącą cenę, którą UniqMetal zapłaci Klientowi za Towar.
8. Rachunek – formularz rachunku, wypełniony przez Klienta zgodnie z Regulaminem.
9. Umowa – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Klientem a UniqMetal na zasadach określonych
w Regulaminie.
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sprzedaż Towaru polega na nawiązaniu przez Klienta kontaktu z UniqMetal w celu dostarczenia do
UniqMetal Towaru, który Klient posiada do sprzedania, gdzie po sprawdzeniu parametrów Towaru
przygotowana zostaje Wycena. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą dokonania przez UniqMetal
zapłaty za Towar na rzecz Klienta.
2. Kontakt pomiędzy Klientem a UniqMetal realizowany jest bezpośrednio, za pośrednictwem strony
internetowej Uniqmetal lub telefonicznie, pod numerem telefonu +48 17 77 88 108. UniqMetal
kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta
przy pierwszym kontakcie lub telefonicznie.
3. Podając swoje dane osobowe, Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu dokonania Wyceny oraz
zawarcia Umowy.
4. Przedstawiając Towar do Wyceny, Klient składa pisemne oświadczenie, że Towar stanowi jego wyłączną
własność i ma prawo do swobodnego rozporządzania Towarem, jest wolny od jakichkolwiek wad
prawnych, nie jest obciążony prawami lub jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich, nie stanowi
przedmiotu jakiegokolwiek zabezpieczenia lub zajęcia i nie pochodzi z czynu zabronionego.
5. Podana kwotowo wartość Towaru Klienta ustalona podczas Wyceny, na zasadach określonych
Regulaminem, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej
UniqMetal, jest wiążąca dla Klienta i UniqMetal.
6. Wartość Towaru Klienta na potrzeby Wyceny ustala się na podstawie faktycznych parametrów Towaru
dostarczonego przez Klienta do UniqMetal, na zasadach określonych Regulaminem, zgodnie z aktualnie
obowiązującym cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej UniqMetal.
7. UniqMetal zastrzega sobie prawo do ustalania wartości Towaru Klienta według cen z cennika
zamieszczonego na stronie internetowej UniqMetal w dniu dostarczenia Towaru do Wyceny.
§ 3. SKUP WYSŁKOWY
1. Klient, który zamierza sprzedać Towar wysyłkowo, musi wypełnić formularz sprzedaży metali dostępny
na stronie internetowej Uniqmetal.
2. Do zawarcia Umowy niezbędne jest wypełnienie formularza sprzedaży metali poprzez wprowadzenie
danych osobowych Klienta (tj. w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub zameldowania,
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4.

5.

6.

7.

numer PESEL, numer dowodu osobistego, numer rachunku bankowego, adres e-mail, numer telefonu
kontaktowego), krótkiego opisu Towaru oraz akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniej
opcji w formularzu.
Dane wprowadzone do formularza sprzedaży metali są minimalną ilością danych niezbędnych do
zawarcia Umowy.
W przypadku wątpliwości odnośnie prawdziwości lub kompletności danych podanych przez Klienta w
formularzu sprzedaży metali, UniqMetal zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta przesłania kopii
dokumentów potwierdzających dane podane w formularzu. Odmowa, brak przesłania przez Klienta
żądanych danych lub dokumentów, bądź stwierdzenie przez UniqMetal we własnym zakresie, że podane
dane są nieprawdziwe uprawnia UniqMetal do rezygnacji z zawarcia Umowy.
Podany przez Klienta w formularzu sprzedaży metali adres e-mail i numer telefonu kontaktowego mogą
zostać wykorzystane przez UniqMetal w celu przesłania Klientowi korespondencji związanej z zawarciem
Umowy, odstąpieniem od Umowy oraz innej, zawierającej informacje niezbędne dla Klienta w celu
prawidłowej realizacji Umowy.
Po prawidłowym wypełnieniu formularza sprzedaży metali oraz zaakceptowaniu postanowień
Regulaminu Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacjami dotyczącymi sposobu realizacji Umowy,
tj. w szczególności dotyczącymi pakowania i wysyłki Towaru, rozliczenia i prawa odstąpienia od Umowy.
Dane Klienta nie będą udostępniane przez UniqMetal publicznie ani osobom trzecim z tym
zastrzeżeniem, że w przypadku naruszenia prawa przez Klienta lub gdy będą tego wymagały przepisy
prawa, mogą one zostać udostępnione odpowiednim organom państwowym, w tym w szczególności
organom wymiaru sprawiedliwości, tylko i wyłącznie na zasadach wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa w Polsce.
§ 4. PAKOWANIE I WYSŁKA TOWARU

1. Klient przesyła Towar do UniqMetal na własny koszt i na własne ryzyko. Klient zobowiązuje się do
odpowiedniego spakowania Towaru do wysyłki, czyli w taki sposób, żeby każdy wybrany asortyment nie
pomieszał się z innym oraz do odpowiedniego zabezpieczenia paczki czyli w taki sposób, żeby nie uległa
ona uszkodzeniu podczas transportu.
2. Klient zobowiązuje się załączyć do paczki Rachunek.
3. Dokumenty, które składają się na Rachunek, Klient otrzyma od UniqMetal w wersji elektronicznej, drogą
korespondencji e-mail. Klient zobowiązuje się do wydrukowania tych dokumentów i ich wypełnienia
zgodnie z załączoną informacją. Przesłanie poprawnie wypełnionych dokumentów jest warunkiem
otrzymania zapłaty ceny za przesłany Towar.
4. Składając Rachunek do UniqMetal, Klient składa równocześnie oświadczenie o stanie prawnym Towaru
oraz oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji. Treść Regulaminu Klient otrzyma
od UniqMetal w wersji elektronicznej, drogą korespondencji e-mail.
5. Dane do wypełnienia przez Klienta na formularzu rachunku to:
8. „SEKCJA
NR
4”,
czyli:
CZYTELNY PODPIS KLIENTA w polu „czytelny podpis osoby przekazującej odpad”.
6. Dane osobowe („SEKCJA NR 2”) są automatycznie zamieszczane na Rachunku, na podstawie informacji
wprowadzonych wcześniej przez Klienta w internetowym formularzu sprzedaży metali.
7. Pozostałe dane na formularzu rachunku uzupełnia pracownik UniqMetal, po odebraniu przesyłki i
dokonaniu Wyceny.
8. Klient wysyła Towar do UniqMetal na adres: UniqMetal Sp. z o.o., ul. Tadeusza Boya - Żeleńskiego 4,
35-105 Rzeszów. UniqMetal sugeruje skorzystanie z usług firm kurierskich.
§ 5. SKUP BEZPOŚREDNI
1. Klient, który zamierza sprzedać Towar bezpośrednio, dostarcza go do miejsca skupu mieszczącego się
pod adresem: ul. Tadeusza Boya - Żeleńskiego 4, 35-105 Rzeszów lub do wybranego oddziału UniqMetal.
2. Do zawarcia Umowy niezbędne jest wypełnienie formularza przyjęcia odpadu poprzez wprowadzenie
danych osobowych Klienta (tj. w szczególności: imię i nazwisko, adres zameldowania lub zamieszkania,
numer PESEL, numer dowodu osobistego, numer rachunku bankowego jeżeli zapłata przelewem
bankowym, akceptacja Regulaminu poprzez podpisanie formularza przyjęcia odpadów.
3. Dane potrzebne do wypełnienia formularza przyjęcia odpadu są minimalną ilością danych niezbędnych
do zawarcia Umowy.
4. Dane Klienta nie będą udostępniane przez UniqMetal publicznie ani osobom trzecim z tym
zastrzeżeniem, że w przypadku naruszenia prawa przez Klienta lub gdy będą tego wymagały przepisy
prawa, mogą one zostać udostępnione odpowiednim organom państwowym, w tym w szczególności
organom wymiaru sprawiedliwości, tylko i wyłącznie na zasadach wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa w Polsce.
§ 6. WYCENA I ZAPŁATA
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1. Po dostarczeniu Towaru do UniqMetal Towar jest weryfikowany pod względem jego typu, jakości, wagi
oraz zgodności z opisem przedstawionym przez Klienta.
2. Po sprawdzeniu parametrów Towaru przygotowana zostaje Wycena. Wyceny dokonuje się na podstawie
faktycznych parametrów Towaru, stwierdzonych po jego dostarczeniu do UniqMetal.
3. UniqMetal zapłaci Klientowi cenę za Towar, ustaloną na podstawie Wyceny, w ciągu dwóch dni roboczych
od chwili dokonania Wyceny. Zapłata jest dokonywana przelewem na podany przez Klienta numer
rachunku bankowego w Polsce.
4. Jeżeli Klient nie prześle do UniqMetal poprawnie wypełnionego Rachunku, dane na Rachunku będą
nieczytelne lub niekompletne, zapłata zostanie wstrzymana do momentu doręczenia do UniqMetal
poprawnie wypełnionych dokumentów.
5. W przypadku sprzedaży bezpośredniej zapłata dokonywana jest gotówką lub przelewem na wskazany
przez Klienta numer rachunku bankowego w Polsce.
6. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą dokonania przez UniqMetal zapłaty za Towar na rzecz Klienta.
§ 7. ZWROT TOWARU PRZEZ UNIQMETAL
1. Gdy po weryfikacji parametrów Towaru okaże się, że nie posiada on cech opisanych przez Klienta
dotyczących jego typu, jakości, wagi lub innych cech mu przypisanych, UniqMetal przysługuje prawo
zwrotu tego Towaru za pośrednictwem kuriera na koszt Klienta, na adres z którego nadano rzeczy do
Wyceny.
2. Nadanie przesyłki kurierskiej w ramach zwrotu Towaru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia, w
którym UniqMetal skorzystał z prawa zwrotu Towaru nieposiadającego cech opisanych przez Klienta.
§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy zawartej formie skupu wysyłkowego bez
podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy,
czyli od dnia otrzymania zapłaty.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając UniqMetal pisemne jednoznaczne oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez
Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie należy wysłać za pomocą
tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres UniqMetal: Al. Solidarności 117/207, 00140 Warszawa.
4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1
do Regulaminu.
5. Skutki odstąpienia od Umowy przez Konsumenta:
a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
b) Zwrot kwoty wypłaconej przez UniqMetal tytułem zapłaty ceny za Towar należy zwrócić niezwłocznie,
jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, przelewem na rachunek bankowy
UniqMetal. Nr rachunku UniqMetal: 94 2490 0005 0000 4520 5467 6160.
c) W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, UniqMetal dokona zwrotu Towaru przy użyciu
takiego samego rodzaju przesyłki, jakiego użył Klient, na adres, z którego nadano rzeczy do Wyceny.
d) W przypadku odstąpienia od Umowy UniqMetal zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. UniqMetal
może wstrzymać się ze zwrotem Towaru do czasu otrzymania ze strony Klienta zwrotu kwoty
wypłaconej przez UniqMetal tytułem zapłaty ceny za Towar.
6. UniqMetal ma prawo do odstąpienia od Umowy w razie ujawnienia wad fizycznych lub wad prawnych
Towaru. Klient udziela na Towar 24-miesięcznej rękojmi za wady prawne, liczonej od dnia, w którym
UniqMetal dowie się o istnieniu wady.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez UniqMetal, zostaje przesłane Klientowi pisemne oświadczenie
o odstąpieniu od Umowy.
8. W przypadku rezygnacji przez UniqMetal z zawarcia Umowy z przyczyn leżących ze strony Klienta, w
szczególności w przypadkach określonych w § 7 Regulaminu, UniqMetal dokona zwrotu Towaru przy
użyciu takiego samego rodzaju przesyłki, jakiego użył Klient, na koszt Klienta, na adres, z którego
nadano rzeczy do Wyceny.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez UniqMetal, po dokonaniu zapłaty na rzecz Klienta, Klient
zobowiązany jest do zwrotu kwoty wypłaconej przez UniqMetal tytułem zapłaty ceny za Towar w terminie
3 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przelewem na rachunek
bankowy UniqMetal. Nr rachunku: 94 2490 0005 0000 4520 5467 6160. Koszt przelewu zwracanej
kwoty ponosi Klient.
10. Do czasu otrzymania ze strony Klienta zwrotu kwoty wypłaconej przez UniqMetal tytułem zapłaty ceny
za Towar, UniqMetal zatrzymuje Towar tytułem zabezpieczenia roszczeń o zwrot zapłaty. Realizacja
zabezpieczenia może odbyć się także w drodze postępowania przed Sądem.
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11. Korzystając z prawa do odstąpienia od Umowy, Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wskutek
procesów organizacyjnych, technicznych i technologicznych stosowanych przez UniqMetal, Towar
dostarczony przez Klienta ze względu na swój charakter może zostać nierozłącznie połączony z innymi
rzeczami, a co za tym idzie, UniqMetal dokona zwrotu Towaru takiego samego gatunku i wartości co
Towar dostarczony przez Klienta.
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa zawierana jest pomiędzy Klientem a UniqMetal Sp. z o.o. w Warszawie.
2. UniqMetal nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Klienta, powstałe wskutek przekazania
przez Klienta błędnych danych.
3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu lub Umowy
jest prawo polskie.
4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umowy, których stronom nie uda się w pierwszej
kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
a w odniesieniu do Konsumentów, sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi
przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które
przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności
pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa,
przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego
w Polsce prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r.
poz.683).
7. Regulamin obowiązuje od dnia 10.02.2018 r.
8. UniqMetal zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie
w terminie wskazanym przez UniqMetal, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie
www.uniqmetal.pl. Umowy pomiędzy Klientem a UniqMetal realizowane są na podstawie postanowień
Regulaminu obowiązujących w dniu jego akceptacji przez Klienta.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
adresat:
adres do zwrotu:
e-mail kontaktowy:
infolinia:

UniqMetal Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Boya - Żeleńskiego 4, 35-105 Rzeszów
biuro@uniqmetal.pl
+48 17 77 88 108

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży wysyłkowej metali:
- Data zawarcia umowy (dzień zapłaty za Towar przez UniqMetal): ……………………………………………
- Numer zlecenia sprzedaży metali (podany w tytule wiadomości e-mail od UniqMetal): ……………
- Imię i nazwisko Konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………
- Adres Konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Data:
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………………………………………………
Podpis Konsumenta:

