
§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Regulamin użytkownika systemu dla partnerów LARIX określa zasady sprzedaży 
towarów przez LARIX Sp.J. za pośrednictwem internetu. 

2. Jeśli w regulaminie mowa jest o: 
a. DYSTRYBUTORZE - należy przez to rozumieć Larix Janusz Pieła Sp.J. z 

siedzibą w Bielsku-Białej przy ul.Orzeszkowej 40, 
b. PARTNERZE - należy przez to rozumieć podmiot, współpracujący z LARIX 

Sp.J. i mający dostęp do systemu sprzedaży internetowej dla partnerów LARIX. 
c. PANELU LARIX - należy przez to rozumieć system sprzedaży towarów za 

pośrednictwem internetu, 
d. UŻYTKOWNIKU - należy przez to rozumieć osobę posiadającą prawo do 

korzystania z PANELU LARIX, najczęściej pracownika PARTNERA, 

 § 2. PRAWO DOSTĘPU DO SYSTEMU  

1. Dostęp do PANELU LARIX może być przyznany PARTNEROWI wyłącznie przez 
DYSTRYBUTORA. 

2. Na wniosek PARTNERA złożony drogą faksową lub mailową, DYSTRYBUTOR 
przyznaje wskazanym osobom zwanym dalej UŻYTKOWNIKIEM dostęp do 
PANELU LARIX podając szczegółowo zakres dostępu. Przyznając dostęp 
DYSTRYBUTOR przydziela nowemu UŻYTKOWNIKOWI konto i hasło. PARTNER 
ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie konta i hasła przyznanego 
UŻYTKOWNIKOWI. 

3. Złożenie wniosku o przyznanie dostępu do PANELU LARIX przez PARTNERA 
stanowi akceptację treści niniejszego regulaminu. 

4. PARTNER ma prawo do posiadania więcej niż jednego UŻYTKOWNIKA. 

5. DYSTRYBUTOR zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia dostępu do PANELU 
LARIX bez podania przyczyn. 

6. UŻYTKOWNIK jest traktowany jako osoba upoważniona do działania w imieniu 
PARTNERA bez konieczności okazywania jakichkolwiek pełnomocnictw w zakresie 
przyznanego dostępu. 

7. PARTNER ponosi pełną odpowiedzialność za działania każdego UŻYTKOWNIKA i 
dlatego na nim spoczywa obowiązek poinformowania na piśmie DYSTRYBUTORA o 
chęci cofnięcia lub ograniczenia zakresu dostępu do PANELU LARIX. 

8. DYSTRYBUTOR ma prawo cofnąć dostęp do PANELU LARIX wszystkim 
użytkownikom PARTNERA, który nie dokonał żadnego zakupu u DYSTRYBUTORA 
w okresie kolejnych 180 dni lub zalega DYSTRYBUTOROWI z płatnościami faktur 



dłużej niż 30 dni po terminie ich wymagalności. Cofnięcie dostępu do PANELU 
LARIX może mieć miejsce także w sytuacji, gdy PARTNER prowadzi działalność 
konkurencyjną wobec DYSTRYBUTORA. 

9. Wykrycie działania w PANELU LARIX systemu dokonującego automatycznej 
akwizycji danych będzie skutkowało natychmiastowym zlikwidowaniem wszystkich 
kont UŻYTKOWNIKÓW PARTNERA, który w ten właśnie sposób pozyskuje 
informacje. 

10. Przyznanie UŻYTKOWNIKOWI prawa dostępu do PANELU LARIX  jest 
jednoznaczne ze zgodą na zamówienie otrzymywania informacji handlowej 
DYSTRYBUTORA za pomocą poczty elektronicznej. 

 § 3. ZAMÓWIENIA  

1. STRONY ustalają, że zamówienia składane drogą internetową w PANELU LARIX nie 
wymagają potwierdzenia przez PARTNERA w innej formie i są traktowane jak złożone 
w formie pisemnej. DYSTRYBUTOROWI przysługuje jednak prawo zweryfikowania 
zamówienia i odmowy jego realizacji bez podania przyczyn. 

2. Wszystkie ceny prezentowane w PANELU LARIX są cenami netto, nie zawierającymi 
podatku VAT. 

3. Złożenie zamówienia w PANELU LARIX jest jednocześnie zaakceptowaniem przez 
PARTNERA warunków rękojmi/gwarancji udzielane przez LARIX Sp.J. na zamawiane 
produkty. 

4. Przedstawione w PANELU LARIX dane produktów mają charakter informacyjny i nie 
stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

 § 4. TAJEMNICA HANDLOWA  

1. Dane o cenach produktów oferowanych przez DYSTRYBUTORA w PANELU LARIX 
oraz o ich dostępności w ramach tego systemu przeznaczone są dla PARTNERA 
wyłącznie dla celów związanych z zakupem od DYSTRYBUTORA oferowanych przez 
niego produktów. 

2. PARTNER oraz żaden z jego UŻYTKOWNKÓW nie może przekazywać osobom 
trzecim danych, o których mowa w pkt. 1 jak również nie może ich wykorzystywać lub 
przetwarzać dla innych celów niż związanych z zakupem towarów od 
DYSTRYBUTORA. W wypadku naruszenia powyższego zakazu DYSTRYBUTOR 
może cofnąć PARTNEROWI prawo dostępu do PANELU LARIX. 



WARUNKI WSPÓŁPRACY:

1. LARIX Janusz Pieła Sp.J. poprzez PANEL LARIX prowadzi wyłącznie sprzedaż 
hurtową.

2.  W celu ułatwienia rozliczeń przy dokonywaniu transakcji LARIX Sp.J. może 
zaproponować formę kredytu polegającą na opóźnionej płatności, przy czym 
wysokość i termin kredytu jest ustalana indywidualnie. 

3.  Naszym partnerom proponujemy dowóz zakupionych artykułów przez 
współpracujące z nami firmy spedycyjne.

4. Koszt transportu ponosi PARTNER chyba, że zgodnie z warunkami handlowymi w 
poszczególnych markach sprzedawanych przez DYSTRYBUTORA jest ustalone 
inaczej.

5.  Zamówienie może być dokonane przez PANEL LARIX, a także pisemnie, 
telefonicznie lub faksem.

6. Zamówienie złożone poprzez PANEL LARIX jest traktowane jako zamówienie 
pisemne.

7. Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich rubryk formularza zamówienia i 
umieszczenie numerów katalogowych, co ułatwi nam realizację zamówienia zgodnie z 
Państwa preferencjami.

8. Zgodnie z zapewnieniami, spedytorzy dołożą wszelkich starań, aby przesyłki były 
dostarczone do godz.17:00 następnego dnia roboczego po wysyłce z LARIX Sp.J. 
(oprócz sobót, niedziel i dni świątecznych).

9. Zachęcamy Państwa do korzystania z dostaw towarów przez stale współpracujące z 
LARIX Sp.J. firmy spedycyjne. Jest to bardzo wygodne (dostawa "do drzwi 
odbiorcy") i kosztuje stosunkowo niewiele, szczególnie biorąc pod uwagę to, że każda 
przesyłka jest w pełni ubezpieczona. Dodatkowo za każdą paczkę do wagi 30 kg jest 
pobierana taka sama opłata. Możliwy jest również odbiór towaru bezpośrednio z 
naszego magazynu w Buczkowicach k.Bielska-Białej przy ul.Bielskiej 1124 w 
godzinach 8.00 - 15.30.

10. Aby Państwa decyzje w sprawach zakupów stały się łatwiejsze i wygodniejsze stale 
staramy się zwiększać ilość informacji o cenach i dostępności artykułów w naszym 
magazynie. 


