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Niniejsza strona (wraz z dokumentami, o których na niej mowa) zawiera warunki, na jakich 
dostarczamy Państwu produkty („Produkty”) wymienione na naszej stronie internetowej 
www.furla.com/pl („nasza strona internetowa” lub „Witryna”).  Prosimy o uważne 
zapoznanie się z niniejszymi warunkami („Ogólne warunki sprzedaży”) zanim zamówią 
Państwo Produkty z naszej strony internetowej. Zwracamy uwagę, że zamówienie naszych 
Produktów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na związanie się niniejszymi Ogólnymi 
warunkami sprzedaży.  

Zalecamy wydrukowanie egzemplarza niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży, tak by mieć 
możliwość wglądu do nich w późniejszym czasie. 

Prosimy kliknąć przycisk „Akceptuję” na końcu formularza zakupu, jeżeli akceptują Państwo 
niniejsze Ogólne warunki sprzedaży.  Zwracamy uwagę, że w przypadku niezaakceptowania 
niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży, zamówienie Produktów z naszej strony 
internetowej nie będzie możliwe. Po zaakceptowaniu niniejszych Ogólnych warunków 
sprzedaży wszelkie odniesienia do „Klientów” lub „Klienta” będą odniesieniami do Państwa. 

 
 
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 
 

1. O NAS 

1.1 www.furla.com/pl jest stroną internetową prowadzoną przez spółkę FURLA S.p.A. 
z siedzibą pod adresem: Via Bellaria 3/5, San Lazzaro di Savena (Bolonia) 40068, 
Włochy – nr VAT: 00610091209, nr NIP oraz nr wpisu do rejestru: 03292800376, 
REA BO-278122, kapitał zakładowy: 8 791 655,00 EUR w całości opłacony 
(„my” lub „Furla”).  Nasze dane kontaktowe: 

(a) Numer telefonu: 442036424849 

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY 

2.1 Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży dotyczą każdej sprzedaży Produktów 
za pośrednictwem witryny www.furla.com/pl. 

3. PAŃSTWA STATUS 

3.1 Składając zamówienie za pośrednictwem naszej strony internetowej, oświadczają 
Państwo, że: 

(a) posiadają zdolność prawną do zawierania wiążących umów;  

(b) mają co najmniej 18 lat; 

(c) dokonują zakupu Produktów na własny, niekomercyjny użytek; 

(d) dokonują zakupu Produktów, które będą dostarczane na terenie Unii 
Europejskiej. 
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3.2 Wszelkie Państwa dane osobowe przez nas gromadzone będą wykorzystywane 
wyłącznie zgodnie z naszą „Polityką prywatności” <a 
href="https://www.furla.com/privacy-gdpr"> 

4. ZAWARCIE UMOWY 

4.1 Cena i istotne cechy każdego Produktu (wraz z odpowiednim kodem Produktu) 
są prezentowane na naszej stronie internetowej. Informacje prezentowane na naszej 
stronie nie stanowią oferty zawarcia umowy przez Furla.  

4.2 Przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej należy 
uważnie przeczytać wszystkie instrukcje wyświetlone podczas procedury zakupu 
(również w odniesieniu do prawa do odstąpienia od umowy, opłat za dostawę 
i oświadczenia o Polityce prywatności), a także niniejsze Ogólne warunki sprzedaży.  

4.3 Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na naszej stronie jako gość lub 
zwykły użytkownik. 

4.4 Aby dokonać zakupu Produktu, Klient musi (i) umieścić wybrany Produkt 
w „Koszyku”, klikając odpowiedni przycisk, (ii) wypełnić formularz zamówienia, 
(iii) wybrać metodę płatności, (iv) zaakceptować Ogólne warunki sprzedaży 
i (v) przesłać zamówienie do Furla za pośrednictwem naszej strony internetowej. 
Po zakończeniu opisanej wyżej procedury zakupu Klient otrzyma e-mail dotyczący 
dokonanej transakcji jako dowód zakupu Produktów („Potwierdzenie zamówienia”). 
W przypadku zwrotu Produktów zgodnie z pkt 9, 10 i 11 poniżej Klient będzie 
zobowiązany podać Furla numer Potwierdzenia zamówienia oraz adres e-mail użyty 
przez Klienta do dokonania zakupu Produktów, których dotyczy dane Potwierdzenie 
zamówienia, zgodnie z procedurami opisanymi we wspomnianych punktach.  

4.5 Przesłanie zamówienia stanowi ofertę zakupu wybranego Produktu, uregulowaną 
niniejszymi Ogólnymi warunkami sprzedaży i wiążącą dla Klienta (bez uszczerbku dla 
prawa do odstąpienia od umowy na podstawie pkt 9). Przesłanie zamówienia przez 
Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny za zamówiony Produkt (zamówione 
Produkty). 

4.6 W przypadku błędu/zmiany danych wprowadzonych przez Klienta w zamówieniu 
Klient może je zweryfikować zgodnie z procesem opisanym na naszej stronie 
internetowej przed wysłaniem zamówienia (np. Klient może zmienić liczbę 
Produktów, którą zamierza kupić, dodając lub usuwając jeden lub więcej Produktów 
z „Koszyka”).  

4.7 Bez uszczerbku dla wykorzystania danych zgodnie z Polityką prywatności, 
zamówienie i dane Klienta związane z tym zamówieniem mogą być przechowywane 
przez Furla przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy. Ponadto umowy 
zawarte z Klientami będą archiwizowane przez Furla przez okres wymagany przez 
obowiązujące prawo.  
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4.8 Furla może odrzucić zamówienie nawet po przesłaniu Potwierdzenia zamówienia 
(przy czym Klient nie będzie zobowiązany do dokonania zapłaty na rzecz Furla, 
z wyjątkiem ewentualnych kwot wymienionych w pkt 12 poniżej) w ciągu 30 dni 
od daty złożenia zamówienia przez Klienta w przypadku zgłoszenia lub podejrzenia 
nieuczciwej lub nielegalnej działalności ze strony Klienta. Klient zostanie 
poinformowany o przyczynie odrzucenia jego zamówienia. 

4.9 Bez uszczerbku dla postanowień zawartych w pkt 4.8, umowa między Furla a Klientem 
zostaje zawarta po otrzymaniu przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia przez 
Furla przesłanej w ramach procesu określonego na naszej stronie internetowej w 
postaci Potwierdzenia zamówienia.   

4.10 Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta Potwierdzenie zamówienia 
będzie zawierać podsumowanie zasadniczych cech zakupionych Produktów, 
szczegółowe wskazanie ceny i sposobów płatności, informacje o warunkach 
i sposobach korzystania z prawa do odstąpienia od umowy (w tym informację 
o wyłączeniu prawa odstąpienia od umowy w przypadku spersonalizowanych 
Produktów), informację o kosztach dostawy, adres, na który można kierować 
reklamacje, informację o usługach wsparcia i istniejących warunkach handlowych oraz 
kopię niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży. 

5. DOSTĘPNOŚĆ I INFORMACJE O PRODUKTACH 

5.1 Informacje o Produktach (wraz z odpowiednimi kodami Produktów) i ich ceny 
są podane na naszej stronie internetowej.  

5.2 Produkty dostępne na naszej stronie internetowej to asortyment artykułów zwykle 
dostępnych w sklepach stacjonarnych; Furla nie udziela jednak Klientowi żadnej 
gwarancji związanej z dostępnością w sklepach stacjonarnych Produktów dostępnych 
w Witrynie.  

5.3 Furla zastrzega sobie prawo do ograniczenia w dowolnym momencie liczby i/lub 
rodzaju Produktów dostępnych w Witrynie. Styl, modele i kolory opisanych Produktów 
mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Podczas procesu zakupu Klient zostanie 
poinformowany w drodze automatycznej odpowiedzi, jeżeli zamówienie nie może 
zostać zrealizowane z powodu niedostępności zamówionego Produktu. Furla nie 
ponosi odpowiedzialności wobec Klienta w przypadku niedostępności Produktu przed 
zawarciem umowy. 

5.4 Maksymalna liczba sztuk, jaką Klient może zamówić, wynosi pięć dla danego 
Produktu i dwadzieścia pięć dla danego zamówienia.    

5.5 W żadnym wypadku Furla nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku 
przerwania połączenia Klienta z Witryną.  
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6. TRANSPORT I DOSTAWA 

6.1 Państwa zamówienie zostanie zrealizowane w terminie dostawy określonym 
w Potwierdzeniu zamówienia - przy czym nie później niż 30 (trzydzieści) dni od daty 
Potwierdzenia zamówienia (z wyjątkiem wystąpienia siły wyższej lub 
nieprzewidzianych okoliczności). Termin dostawy zostanie ustalony przez nas 
w porozumieniu z naszymi operatorami działającymi na danym obszarze 
geograficznym i będzie różnić się w zależności od adresu dostawy, rodzaju Produktów 
i innych istotnych czynników. Produkty zostaną dostarczone na adres wskazany przez 
Klienta w zamówieniu. Furla nie realizuje dostaw do: 

(a) skrytek pocztowych; 

(b) obiektów noclegowych, takich jak hotele lub zajazdy, obiekty 
użyteczności publicznej, lotniska i porty; 

(c) podmiotów lub osób fizycznych, które świadczą usługi spedycji 
produktów za granicę; 

(d) wszelkich innych lokalizacji, w przypadku których Furla 
w uzasadniony sposób stwierdzi, że adres klienta jest nieznany; 

(e) krajów nienależących do Unii Europejskiej. 

6.2 W przypadku każdego zamówienia Furla może, na życzenie Klienta, przesłać 
Klientowi fakturę na Produkty pocztą elektroniczną, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Faktura zostanie wystawiona na podstawie informacji 
dostarczonych przez Klienta w momencie składania zamówienia (np. numer NIP lub 
numer VAT Klienta). Po wystawieniu faktury nie są możliwe jej zmiany.  

6.3 Koszty dostawy ponosi Klient i są one wskazane osobno w Potwierdzeniu zamówienia.  

6.4 Zakupiony Produkt zostanie dostarczony przez firmę kurierską wybraną przez Furla 
(zwaną dalej „Kurierem”); zakupione Produkty zostaną dostarczone w dzień roboczy 
(tj. z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt lokalnych lub państwowych) w ciągu 5-6 dni 
roboczych od Potwierdzenia wysyłki (z wyjątkiem zdarzenia siły wyższej lub 
nieprzewidzianych okoliczności). Opcje wysyłki są dostępne pod następującym 
linkiem: https://www.furla.com/pl/en/shipping-eu/ 

6.5 W momencie dostarczenia Produktów przez Kuriera Klient (lub jego wyznaczony 
przedstawiciel) jest zobowiązany do sprawdzenia:  

(a) czy adresat wskazany w dowodzie dostawy jest poprawny; oraz 

(b) czy opakowanie i jego plomby są nienaruszone, nieuszkodzone, 
niezamoczone ani w żaden inny sposób niezmienione. 

6.6 Wszelkie uszkodzenia opakowania i/lub Produktu (Produktów) lub rozbieżności 
w danych adresata lub dokumentacji muszą zostać niezwłocznie odnotowane na piśmie 
na egzemplarzu dowodu dostawy Kuriera. Z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez 
obowiązujące prawo, po podpisaniu dokumentu Kuriera i braku sprzeciwu ze strony 
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Klienta, Klient nie może wnieść sprzeciwu wobec zewnętrznych cech dostarczanej 
przesyłki, przy czym Klient jest uprawniony do późniejszego wniesienia zastrzeżeń 
w stosunku do wszelkich innych cech związanych z Produktem (Produktami) zgodnie 
z warunkami określonymi w pkt 10 poniżej.  

7. POTWIERDZENIE WYSYŁKI 

7.1 Furla prześle Klientowi potwierdzenie wysyłki pocztą elektroniczną po wysłaniu 
Produktów (dalej „Potwierdzenie wysyłki”).  

8. RYZYKO I PRAWO WŁASNOŚCI 

8.1 Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Klienta, gdy Klient 
(lub osoba trzecia wskazana przez Klienta inna niż Kurier) wejdzie w fizyczne 
posiadanie Produktu. 

8.2 Własność Produktu (Produktów) przejdzie na Klienta dopiero, gdy otrzymamy pełną 
płatność wszystkich kwot należnych za Produkt (Produkty), w tym opłaty za dostawę. 

9. PRAWA KONSUMENTA 

9.1 Oprócz prawa przyznanego na podstawie pkt 10 i zgodnie z przepisami Ustawy 
o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpić od umowy w dowolnym czasie 
w ciągu trzydziestu dni kalendarzowych od dnia otrzymania odpowiednich Produktów 
w przypadku Produktów zakupionych po pełnej cenie lub w dowolnym czasie w ciągu 
czternastu dni kalendarzowych od dnia otrzymania odpowiednich Produktów 
w przypadku Produktów zakupionych po obniżonej cenie („Okres na odstąpienie").  
W takim przypadku Klient otrzyma pełny zwrot ceny zapłaconej za Produkty zgodnie 
z naszą polityką zwrotów (określoną w pkt 11 poniżej). Aby odstąpić od umowy, muszą 
Państwo poinformować nas o swojej decyzji w Okresie na odstąpienie. W celu 
odstąpienia od umowy zalecamy skorzystanie z naszego szablonu, który można znaleźć 
pod adresem https://www.furla.com/pl/en/returns/. 

9.2 Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta, bez uszczerbku dla prawa 
przyznanego w pkt 10, prawo do odstąpienia od umowy przewidziane w pkt 9.1 nie ma 
zastosowania do zamówień na spersonalizowany Produkt, np. z inicjałami Klienta 
wygrawerowanymi na Produkcie.  

10. WADY PRODUKTÓW 

10.1 W przypadku wad produkcyjnych Produktu sprzedawanego przez Furla lub w każdym 
przypadku rzekomego braku zgodności Produktów sprzedawanych przez Furla należy 
skontaktować się z pomocą techniczną online, korzystając z następujących danych 
kontaktowych: https://www.furla.com/contact-us  

10.2 Do sprzedaży Produktów mają zastosowanie gwarancje prawne ustanowione przez 
Kodeks cywilny. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego Klient ma prawo 
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do bezpłatnej naprawy (lub wymiany) Produktu w granicach określonych przez prawo, 
a w przypadku braku jednego z powyższych środków prawnych – do odpowiedniego 
obniżenia ceny Produktów lub odstąpienia od umowy. W każdym przypadku prawo 
do podjęcia działań mających na celu stwierdzenie niezgodności, która nie została 
w złych intencjach ukryta przez Furla, automatycznie wygasa po 2 latach od dostawy 
Produktów. Koszty dostawy związane ze zwrotem Produktu, który ma zostać 
naprawiony lub wymieniony zgodnie z niniejszym punktem, a także wszelkie koszty 
związane z dostarczeniem naprawionego lub wymienionego Produktu, ponosi Furla.  

11. POLITYKA ZWROTÓW 

11.1 Jeśli chcą Państwo zwrócić Produkt, prosimy skontaktować się z nami za pomocą 
formularza dostępnego pod następującym linkiem: 
http://ecommercereturns.furla.com/#!/returns/ 

11.2 Jeśli odstąpią Państwo od umowy z nami zgodnie z pkt 9 i zwrócą nam Produkt zgodnie 
z pkt 11.1 powyżej, zwrócimy Państwu należne kwoty tak szybko, jak to możliwe, a w 
każdym razie w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu od umowy. W takim 
przypadku zwrócimy pełną cenę Produktu, w tym koszt dostawy, z wyłączeniem 
jednak kosztów poniesionych przez Państwa w związku ze zwrotem Produktu (z 
wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru rodzaju dostawy innego niż 
najtańszy oferowany przez nas typ standardowej dostawy). 

11.3 Polityka zwrotów określona w pkt 11.2 nie dotyczy Produktów wskazanych w pkt 9.2 
powyżej. 

11.4 Jeśli zwrócą Państwo Produkt zgodnie z powyższym pkt 11.1, ponieważ stwierdzą 
Państwo, że Produkt jest wadliwy, zgodnie z pkt 10, zbadamy zwrócony Produkt 
i powiadomimy Państwa o zwrocie pieniędzy za pośrednictwem poczty elektronicznej 
w ciągu 14 (czternastu) dni.  Zazwyczaj zwrot pieniędzy realizujemy tak szybko, 
jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia pocztą 
elektroniczną, że mają Państwo prawo do otrzymania zwrotu pieniędzy za wadliwy 
Produkt. Pieniądze za produkt zwrócony z powodu wady zostaną zwrócone w całości, 
w tym koszt dostawy Produktu do Państwa oraz koszty poniesione przez Państwa 
w związku ze zwrotem Produktu do nas. Koszt wysłania artykułu do Państwa zostanie 
zwrócony tylko w przypadku, gdy taki Produkt nie był częścią większego zamówienia. 

11.5 Zwracamy uwagę, że zarówno w przypadkach opisanych w pkt 11.2, jak i pkt 11.4 
powyżej, należy natychmiast zwrócić nam wszystkie odpowiednie Produkty. Mają 
Państwo obowiązek w zasadnym stopniu dbać o Produkty w okresie, gdy znajdują się 
one w Państwa posiadaniu. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie 
wartości Produktów tylko wówczas, gdy wynika to z obchodzenia się z Produktami w 
sposób inny niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, cech i sposobu 
funkcjonowania Produktów. 

11.6 Środki pieniężne otrzymane od Państwa zwracamy zazwyczaj poprzez uznanie tej 
samej karty kredytowej, której użyli Państwo do zakupu Produktów. Ponadto w 
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przypadku płatności dokonanej za pośrednictwem konta PayPal zwrot zostanie 
zrealizowany przez Furla bezpośrednio na konto PayPal Klienta. W przypadku, gdy nie 
ma możliwości zwrotu pieniędzy zgodnie z poprzednim akapitem, zwrot zostanie 
zrealizowany przez Furla przy użyciu innej metody uzgodnionej z Klientem.  

12. CENA I PŁATNOŚĆ 

12.1 Ceny Produktów są podawane na naszej stronie internetowej, z wyjątkiem przypadków 
oczywistego błędu. Nasza strona internetowa jest prowadzona w dobrej wierze 
i dokładamy starań, by zawsze przekazywać Państwu dokładne informacje o każdym 
Produkcie.  

12.2 Ceny Produktów są podane w Witrynie w euro lub w walucie kraju zamieszkania 
Klienta i zawierają wszystkie obowiązujące podatki i opłaty. Koszty dostawy zostaną 
doliczone do ceny Produktów i zostaną wskazane osobno w Koszyku. 

12.3 Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, ale żadna zmiana nie będzie mieć 
wpływu na zamówienie, w przypadku którego wysłaliśmy już Państwu Potwierdzenie 
zamówienia. 

12.4 Nasza strona internetowa zawiera dużą liczbę Produktów i może zdarzyć się, 
że pomimo naszych starań, przy niektórych Produktach może być podana 
nieprawidłowa cena.  Zwykle weryfikujemy ceny w ramach naszych procedur wysyłki, 
zatem w przypadku, gdy poprawna cena Produktu jest niższa od ceny podanej przez 
nas na stronie internetowej, przy jego wysyłce naliczymy niższą kwotę.   

12.5 Zapłaty ceny Produktów z zamówienia oraz odpowiednich opłat za dostawę należy 
dokonać kartą kredytową, za pośrednictwem serwisu PayPal lub przelewem bankowym 
lub innym okresowo dostępnym instrumentem płatniczym (więcej informacji można 
znaleźć tutaj [https://www.furla.com/pl/en/payment/]). W przypadku płatności kartą 
kredytową transakcja podlega odrębnym warunkom umownym obowiązującym 
między Klientem a wystawcą karty kredytowej. 

12.6 Furla akceptuje płatności dokonywane za pomocą następujących kart kredytowych: 
Visa, MasterCard, American Express, PayPal, Maestro, Diners, Discover, Sofort, 
Bancontact, Cartes Bancaires, Ideal lub inna okresowo akceptowana karta kredytowa 
(więcej informacji można znaleźć tutaj [https://www.furla.com/pl/en/payment/]). 

12.7 Karta kredytowa Klienta zostanie obciążona kwotą transakcji dopiero po:  

(a) zweryfikowaniu danych karty kredytowej; 

(b) otrzymaniu od wystawcy karty używanej przez Klienta upoważnienia do jej 
obciążenia oraz; 

(c) potwierdzeniu dostępności produktu przez Furla.  

12.8 W przypadku sporu między Klientem a wystawcą karty kredytowej, pożyczkodawcą 
itp. dotyczącego opłat lub wszelkich innych zobowiązań związanych z płatnością 
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Klienta na rzecz naszej strony internetowej, Klient i zainteresowana osoba trzecia 
rozwiązują problem między sobą. 

12.9 W momencie przesłania zamówienia nie zostaną dokonane żadne obciążenia, 
z wyjątkiem ewentualnej tymczasowej blokady środków niezbędnej do sprawdzenia 
ważności karty kredytowej. Po zrealizowaniu zamówienia wspomniana tymczasowa 
blokada środków zostanie anulowana i pobrana zostanie tylko właściwa kwota należna 
od Klienta. Również w przypadku anulowania zamówienia wspomniana tymczasowa 
blokada zostanie zniesiona.  

12.10 W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu nie jest możliwe pobranie kwoty należnej 
od Klienta w wymaganym terminie, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie 
zostanie anulowane. 

13. KOMUNIKACJA Z FURLA 

13.1 Obowiązujące przepisy wymagają, aby niektóre informacje lub komunikaty, 
które przesyłamy do Państwa, miały formę pisemną lub były utrwalone w innym 
trwałym nośniku.  Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę, 
że komunikacja z nami będzie mieć głównie formę elektroniczną. Będziemy 
kontaktować się z Państwem w drodze wiadomości e-mail lub publikując informacje 
na naszej stronie internetowej.  Do celów umownych zgadzają się Państwo na 
korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej i potwierdzają, że wszelkie 
umowy, powiadomienia, informacje i inna korespondencja, które dostarczymy 
Państwu drogą elektroniczną, będą spełniać wszelkie wymogi prawne dotyczące 
komunikacji w formie pisemnej (trwałego nośnika).  Warunek ten nie wpływa 
na przysługujące Państwu uprawnienia wynikające z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa.  

14. POWIADOMIENIA 

14.1 Wszelkie powiadomienia przekazywane nam przez Państwa muszą być wysyłane na: 
https://www.furla.com/contact-us  

14.2 Powiadomienia możemy przekazywać Państwu na adres e-mail lub adres pocztowy 
podany przez Państwa przy składaniu zamówienia lub w dowolny sposób określony w 
pkt 13 powyżej.  Furla odpowie na korespondencję z Państwa strony tak szybko, jak to 
możliwe, dokładając przy tym wszelkich możliwych starań. Chcąc udowodnić 
doręczenie danego powiadomienia, wystarczy wykazać, że – w przypadku listu – list 
ten został odpowiednio zaadresowany, opatrzony znaczkami i nadany w placówce 
pocztowej, a w przypadku wiadomości e-mail – że wiadomość została wysłana na 
podany adres e-mail adresata.  

15. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW 

15.1 Umowa zawarta między Państwem a nami jest wiążąca dla obydwu stron, a także dla 
naszych odpowiednich następców i cesjonariuszy.   
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15.2 Nie mogą Państwo przenosić, cedować, obciążać ani w inny sposób zbywać umowy 
ani żadnych swoich praw lub obowiązków z niej wynikających bez naszej uprzedniej 
pisemnej zgody.   

16. BRAK ZRZECZENIA  

16.1 Jeśli w dowolnym momencie w trakcie trwania umowy nie będziemy nalegać na 
wykonanie któregokolwiek z Państwa zobowiązań wynikających z umowy lub 
któregokolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży, lub jeśli 
nie skorzystamy z któregokolwiek z praw lub środków prawnych nam przysługujących 
na podstawie umowy, nie będzie to stanowić zrzeczenia się takich praw lub środków 
prawnych i nie zwalnia to Państwa z obowiązku wypełniania swoich zobowiązań. 

16.2 Odstąpienie przez nas od dochodzenia praw z tytułu niewykonania zobowiązań nie 
stanowi zrzeczenia się tych praw w odniesieniu do ewentualnych późniejszych 
przypadków niewykonania zobowiązań. 

16.3 Odstąpienie od wyegzekwowania któregokolwiek z niniejszych Ogólnych warunków 
sprzedaży nie będzie skuteczne, o ile nie zostanie to wyraźnie stwierdzone na piśmie 
zgodnie z pkt 13 i 14 oraz z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów Kodeksu 
cywilnego dotyczących braku zgodności z Umową. 

17. PODZIELNOŚĆ 

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży lub 
którekolwiek z postanowień umowy zostanie uznane przez właściwy organ 
za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, 
taki warunek lub postanowienie zostanie uznane w tym zakresie za oddzielne 
od pozostałych warunków i postanowień, które będą nadal obowiązywać w pełnym 
zakresie dozwolonym przez prawo. 

18. CAŁOŚĆ POROZUMIENIA 

18.1 Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i wszelkie dokumenty w nich wyraźnie 
wymienione stanowią całość porozumienia między nami w odniesieniu do przedmiotu 
danej umowy i zastępują wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne umowy, 
porozumienia lub ustalenia między nami. 

18.2 Każda ze stron potwierdza, że przy zawieraniu umowy nie opierała się ona na żadnym 
oświadczeniu, zobowiązaniu lub obietnicy udzielonej przez drugą stronę lub 
dorozumianej na podstawie jakichkolwiek ustnych lub pisemnych negocjacji między 
stronami przed zawarciem umowy, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych 
w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży. 

18.3 Żadnej ze stron nie przysługuje żaden środek prawny z tytułu jakichkolwiek 
nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez drugą stronę ustnie lub na piśmie przed 
datą zawarcia danej umowy (chyba że takie nieprawdziwe oświadczenie zostało 
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złożone w celu dokonania oszustwa), a jedynym środkiem przysługującym drugiej 
stronie będzie środek prawny z tytułu naruszenia umowy zgodnie z niniejszymi 
Ogólnymi warunkami sprzedaży. 

19. ZMIANY OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY 

19.1 Mamy prawo dokonywać okresowych zmian niniejszych Ogólnych warunków 
sprzedaży w celu odzwierciedlenia zmian warunków rynkowych wpływających 
na naszą działalność, zmian technologii, zmian metod płatności, zmian odpowiednich 
przepisów prawnych i wymogów regulacyjnych oraz zmian możliwości naszego 
systemu.   

19.2 Będą Państwo podlegać politykom i Ogólnym warunkom sprzedaży obowiązującym 
w momencie zamawiania Produktów, chyba że zmiana tych polityk lub niniejszych 
Ogólnych warunków sprzedaży będzie wymagana przez prawo lub organ rządowy 
(w takim przypadku będzie ona dotyczyć również zamówień złożonych wcześniej). 

20. PRAWO AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE 

20.1 Wszelkie prawa dotyczące treści na naszej stronie internetowej (tekst, obrazy, wideo, 
audio, programy itp.) należą do spółki Furla S.p.A. z siedzibą pod adresem: 
Via Bellaria 3/5 San Lazzaro di Savena (BO) 40068, Włochy, nr VAT: 00610091209, 
nr NIP oraz nr wpisu do rejestru przedsiębiorców w Bolonii: 03292800376, REA BO-
278122, kapitał zakładowy: 8 791 655,00 EUR w całości opłacony. Żadne artykuły, 
zdjęcia, ilustracje itp. z naszej strony internetowej nie mogą być używane bez 
uprzedniej zgody Furla S.p.A. 

20.2 Wszystkie znaki handlowe i znaki usługowe użyte na naszej stronie internetowej należą 
do Furla S.p.A. lub są używane na podstawie oficjalnych praw, takich jak licencja. 
Ich nieuprawnione użycie jest niedozwolone. 

21. LINKI 

21.1 Możemy odmówić udostępniania linku do naszej strony internetowej z uwagi na treść 
strony, na której link ma zostać umieszczony lub na metodę udostępniania linku. 
Ponadto Furla nie udziela żadnych gwarancji co do treści stron, do których prowadzą 
linki umieszczone na naszej stronie, i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody poniesione przez stronę internetową, do której prowadzi link. 

22. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA 

22.1 Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży, a zatem umowy zawierane z Klientami, 
podlegają przepisom prawa polskiego i zgodnie z nim należy je interpretować. 

22.2 Wszelkie spory wynikające z interpretacji, ważności i/lub wykonywania niniejszych 
Ogólnych warunków sprzedaży podlegają obowiązkowej jurysdykcji miejscowej 
właściwego sądu w miejscu zamieszkania lub siedziby Klienta.  
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22.3 Mogą też podjąć Państwo decyzję o skorzystaniu z platformy alternatywnego, 
pozasądowego rozwiązywania sporów, udostępnianej przez Komisję Europejską 
na stronie internetowej http://ec.europa.eu/odr. 
 

 
 
 


