
JUCKI-SPORT  -  IGOR JUCKIEWICZ       
Strona 1 

                     KOMIS – U IGORA 
  

Regulamin komisu zimowego 

§ 1 

Komis zimowy mieści się w sklepie U IGORA – ROWERY NARTY przy ul. 

Droszyńskiego 15 w Gdańsku. Właścicielem jest firma JUCKI-SPORT Igor Juckiewicz 

NIP: 584-264-41-08. 

§ 2 

Komis zimowy trwa do 29.02.2020r. 

§3 

Sprzedający zwany dalej Komisantem oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej zajmuje się sprzedażą towarów w formie obrotu wtórnego. 

§4 

Przyjęcie towarów w komis i sprzedaż komisowa odbywa się na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy Sprzedającym (Komisantem), a Deponującym zwanym dalej Komitentem. Do 

sporządzenia umowy wymagany jest dokument tożsamości Komitenta 

§5 

Komitent (Deponujący) zobowiązany jest do przekazania towarów sprawnych, czystych, 

kompletnych, wolnych od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń na rzecz osób 

trzecich. Komitent jest zobowiązany do ujawnienia wszystkich usterek artykułów 

przyjmowanych w Komis. W przypadku zaistnienia wad Komitent jest zobowiązany do 

naprawienia szkody powstałej na skutek ich wystąpienia, a w przypadku ich wykrycia mogą 

zostać ściągnięte z ekspozycji i zwrócone Komitentowi przy czym pobierana jest opłata 

ekspozycyjna wysokości 10% ceny. 

§6 

Sprzęt zimowy który może zostać przyjęty w komis to: narty, snowboard, wiązania, buty, 

kije, gogle, kaski. Inne przedmioty mogą zostać warunkowo przyjęte za decyzją Komisanta.  

§7 

Komisant może odmówić przyjęcia artykułów do sprzedaży bez podania przyczyny. 

§8 

Komisant od chwili otrzymania przedmiotu zgodnego z umową ponosi wszelkie ryzyko ich 

uszkodzenia i utraty. Komisant obowiązany jest zachować należytą staranność w tym 

zakresie. 

§9 

Jedynym WYŁĄCZNYM dowodem oddania towaru do sprzedaży jest umowa komisu 

sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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§10 

Komisant zastrzega sobie prawo do możliwości wystawienia rzeczy i przedmiotów w sklepie 

internetowym oraz na aukcjach internetowych i portalach ogłoszeniowych 

§11 

Cena towaru ustalana jest w porozumieniu między Komisantem a Komitentem. Komisant 

może wystawić towar na sprzedaż za cenę wyższą niż ustalona. Prowizja odliczana jest od 

realnie zapłaconej ceny przez kupującego. 

§12 

Komisant bierze na siebie obowiązek opłaty podatku od dokonanej transakcji. 

§13 

Komisant pobiera prowizję w wysokości 25% od ostatecznej ceny sprzedaży towarów o 

wartości powyżej 1000 zł i 30 % od ostatecznej ceny sprzedaży dla towarów o wartości 999 zł  

i niższej poszczególnych przedmiotów. Minimalna pobierana opłata prowizyjna za sprzedaż 

towaru to 15zł. 

§14 

W przypadku gdy zdeponowany towar nie zostanie sprzedany do 28.12.2019 następuje 

obniżka ceny o 10%. Jeżeli towar nie zostanie sprzedany do 1.02.2020 następuje kolejna 

obniżka ceny o 10%. 

§15 

pkt 1 

W przypadku nie sprzedania zdeponowanych przedmiotów do 29.02.2020 Komitent  

zobowiązany jest do odebrania towaru od Sprzedającego na własny koszt w terminie do 

7.03.2020r. 

pkt 2 

Od 8.03.2020r. w przypadku zwłoki w odbiorze towaru przez Komitenta, Komisantowi 

przysługuje wynagrodzenie z tytułu przechowania towaru w kwocie 5 zł  za każdy towar, za 

każdy dzień zwłoki. 

pkt 3 

W razie nieodebrania towaru do 28.03.2020. przechodzi on na własność Komisanta (zgodnie 

z art. 180 Kodeksu Cywilnego jako towar porzucony) i zostaje zutylizowany. 

§16 

Komitent ma prawo wycofać towar, lecz musi zapłacić opłatę ekspozycyjną w wysokości 

10% wartości wycofanego towaru. Przed odbiorem Komitent jest zobowiązany poinformować 
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pracownika komisu o terminie odbioru, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed 

planowanym odbiorem. 

 

§17 

Uzgodniona kwota wypłacana jest Komitentowi gotówką (po wcześniejszym uzgodnieniu 

terminu). 

§18 

Ceny w komisie są podanymi w złotówkach cenami brutto i znajdują się na każdym 

produkcie. 

§19 

Zakupione i dostarczone towary nie są objęte gwarancją. 

§20 

Jedynym dowodem oddania towaru do sprzedaży jest umowa komisu sporządzona w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Komitent zobowiązany jest 

do należytego przechowywania sporządzonej umowy między stronami. W przypadku 

zagubienia oryginału umowy przez Komitenta, kara umowna za odnalezienie kopii wynosi 5 

zł. 

§21 

Komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne towaru. Zakupione 

towary nie podlegają reklamacji ani zwrotowi. 

§22 

Komisant może w każdej chwili wypowiedzieć umowę komisową Komitentowi bez podania 

przyczyny. 

§23 

Regulamin komisu dostępny jest w siedzibie komisu oraz na stronie www.uigora.pl 

§24 

Odbiór pieniędzy ze sprzedaży jak i odbiór rzeczy przed wygaśnięciem umowy jest możliwy 

po uprzednim kontakcie z Komisem. 

W obydwu przypadkach należy mieć przy sobie oryginał umowy. 

 

 

 

……………………………………………….     …………………………………………… 
      Data i podpis Komitanta    Data i podpis pracownika  komisu - Komisanta 

http://www.uigora.pl/

