
Regulamin Sprzedaży 
Sensorów Airly 

 
§ 1 Postanowienia ogólne i definicje 

1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży ma zastosowanie do sprzedaży Sensorów oferowanych za          
pośrednictwem Platformy. 

2. Pojęcia pisane z wielkiej litery należy rozumieć zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów,            
z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej 

3. W niniejszym Regulaminie Sprzedaży następujące terminy, pisane z wielkiej litery, należy           
rozumieć w następujący sposób: 

a. "Klient" - osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która           
zawarła umowę sprzedaży Sensorów z Airly na podstawie niniejszego Regulaminu          
Sprzedaży; 

b. "Usługa Odczytu Danych" - usługa oferowana za pośrednictwem Platformy, określona          
w odrębnym Regulaminie, posiadająca specyfikację techniczną opisaną na Platformie        
w dziale produkty; 

c. "Cennik" - zbiór cen i innych kluczowych informacji dotyczących sprzedaży Sensorów           
zamieszczonych na Platformie; 

d. "Regulamin Sprzedaży” - niniejszy regulamin sprzedaży. 
 

§ 2 Zawarcie umowy 
1. Umowa sprzedaży Sensora jest zawierana za pośrednictwem Platformy przez Klienta i Airly.            

W przypadku, gdy zawarcie umowy za pośrednictwem Platformy nie jest możliwe ze względu            
na miejsce zamieszkania Klienta, Klient powinien skontaktować się z Airly poprzez e-mail           
lub formularz kontaktowy. 

2. Treść umowy pomiędzy Airly a Klientem jest każdorazowo określana przez Regulamin           
Sprzedaży, OWU i Cennik. 

3. Na podstawie umowy Klient nabywa prawo własności do Sensora. 
4. Maksymalna liczba Sensorów, jaką Klient może zakupić, określona jest w formularzu           

zamówienia. 
5. W celu zawarcia umowy Klient musi złożyć zamówienie za pośrednictwem Platformy, wypełnić            

formularz zamówienia, wybrać sposób płatności, potwierdzić sposób dostawy, a następnie          
potwierdzić i wysłać zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku " Zamawiam i płacę". Naciśnięcie            
przycisku "Zamawiam i płacę" oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty i zawarcie            
umowy zgodnie z OWU i Regulaminem Sprzedaży. 

6. Klient otrzyma e-mail potwierdzający specyfikację zamówienia, pełną cenę za zamówienie          
oraz szczegóły dotyczące wysyłki. 

7. Wysyłka zamówionych towarów poza obszar celny Unii Europejskiej może wiązać          
się z koniecznością uiszczenia opłat celnych. Aby określić ich wysokość Klient powinien          
skontaktować się bezpośrednio z organem celnym właściwym dla kraju swojej rezydencji.  

8. Klient zobowiązany jest do zapłaty z góry pełnej ceny za zamówienie. 
9. Należy pamiętać, że Airly rozpocznie proces dostarczania zamówienia po otrzymaniu pełnej ceny            

za zamówienie i wysyłkę, określonej w potwierdzeniu zamówienia. Klient powinien zapłacić pełną           
cenę za zamówienie, określoną w potwierdzeniu zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu,           
jednak nie później niż w ciągu 5 dni. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w ciągu 5 dni Airly                  
wyznaczy Klientowi kolejny termin płatności za zamówienie, nie krótszy niż 5 dni. W przypadku              
braku płatności w wyznaczonym terminie umowę uważa się za niezawartą.  

10. Prawo własności towaru przechodzi z Airly na Klienta w momencie dostarczenia towaru do             
Klienta. 



 
 

§ 3 Korzystanie z Sensora 
Klient jest zobowiązany do korzystania z zakupionego Sensora zgodnie z jego przeznaczeniem            
oraz w sposób określony w OWU, Regulaminie Sprzedaży, poszczególnych Regulaminach (jeśli         
mają zastosowanie), instrukcji obsługi i instrukcji instalacji, w celu skorzystania ze wszystkich            
funkcjonalności Sensora, a w szczególności z Usługi Odczytu Danych.  

 
§ 4 Płatność 

1. Cena za Sensor ustalana jest zgodnie z Cennikiem, obowiązującym w momencie składania            
zamówienia na Sensor. 

2. Cena za Sensor powinna zostać zapłacona przed upływem terminu wskazanego Klientowi. 
3. Cena powinna zostać zapłacona w walucie określonej w zamówieniu Klienta. Airly nie ponosi             

odpowiedzialności za ryzyko związane z przewalutowaniem oraz opłatami dodatkowymi         
lub odrzuceniem opłat dokonanych w innych walutach. 

4. Airly zastrzega sobie prawo do zmiany cen Sensorów, jednak zmiana taka nie wpływa na ceny               
Sensorów zamówionych przed zmianą.  

5. Jeżeli miejsce dostawy Sensora znajduje się poza obszarem celnym Unii Europejskiej, Klient            
może być zmuszony ponieść inne, dodatkowe koszty związane z obowiązkiem zapłaty tzw. długu             
celnego określonego przepisami danego kraju.  

6. Airly dostarcza faktury pocztą elektroniczną. 
 

§ 5 Dostawa Sensora 
1. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej. 
2. Airly odpowiada za towar do chwili dostarczenia go do Klienta.  
3. Airly jest odpowiedzialna za dostarczenie towaru bez wad. 
4. Koszt dostawy jest doliczany do ceny towaru w chwili potwierdzenia zamówienia. Klient ma            

prawo do weryfikacji kosztów wysyłki.  
5. Airly zachęca Klienta do sprawdzenia otrzymanego towaru w obecności przedstawiciela firmy           

kurierskiej, co ułatwi ewentualną procedurę reklamacyjną. Postanowienie to w żaden sposób           
nie ogranicza prawa do reklamacji, która może być złożona samodzielnie. 

6. Sensor powinien zostać dostarczony Klientowi w terminie do 30 dni od daty otrzymania pełnej              
ceny za towar i wysyłkę. 

7. Jeśli zamówienie nie zostanie dostarczone do Klienta w ciągu 30 dni od zaksięgowania środków              
na koncie Airly, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy lub uzgodnienia z Airly nowego               
terminu dostawy. 

 
§ 6 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy 

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy z Airly bez podania przyczyny w terminie 14 dni                
od dnia jej zawarcia.  

2. W celu odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć Airly stosowne oświadczenie.           
Konsument może w tym celu skorzystać z wzorca oświadczenia: "Zdając sobie sprawę            
z konsekwencji odstąpienia od umowy sprzedaży Sensora, oświadczam niniejszym, że odstępuję          
od umowy z Airly sp. z o.o. zawartej w dniu [data]", przy czym skorzystanie ze wzoru               
oświadczenia nie jest obowiązkowe. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone przed przyjęciem zamówienia przez Airly           
powoduje, że oferta złożona przez Konsumenta przestaje być wiążąca. 

4. Airly jest zobowiązana do zwrotu pełnej ceny za zamówienie, w tym ceny dostawy towaru (z               
wyłączeniem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta innego niż najtańszy sposób           



dostawy oferowany na Platformie) w terminie 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od             
umowy. Airly dokona płatności tym samym sposobem płatności, który został zastosowany przez            
Konsumenta lub innym sposobem uzgodnionym przez strony, o ile nie wiąże się to z             
dodatkowymi kosztami dla Konsumenta. 

5. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z jego użytkowania w stopniu           
większym, niż jest to niezbędne do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania towaru. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowę uważa się za niezawartą. 
7. Osoba fizyczna zawierająca umowę, która jest bezpośrednio związana z jej działalnością           

gospodarczą, a umowa ta nie ma dla tej osoby fizycznej charakteru zawodowego, ma prawo do               
odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym § 6. 
 

§ 7 Reklamacje 
1. Airly jest zobowiązana do dostarczenia towaru wolnego od jakichkolwiek wad. 
2. Reklamacja Konsumenta dotycząca zakupionych towarów jest składana poprzez wysłanie         

wiadomości e-mail i powinna zawierać: 
a. dane kontaktowe Konsumenta, umożliwiające jego identyfikację i komunikację z nim; 
b. informację na temat towarów, których dotyczy reklamacja; 
c. opis okoliczności uzasadniających reklamację; 
d. żądania Konsumenta związane z reklamacją.  

3. Prawidłowo złożona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania             
przez Airly. Airly w określonym terminie udzieli odpowiedzi na reklamację, wskazując, czy uznaje             
reklamację (i w jaki sposób Airly zamierza ją zrealizować), czy też nie uznaje reklamacji              
(wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska). 

4. Jeżeli w terminie 14 dni Airly nie udzieli odpowiedzi na żądanie Konsumenta, oznacza to,              
że żądanie zostało uznane za uzasadnione. 

5. W zakresie określonym w niniejszym § 7 wyłączona jest odpowiedzialność Airly wobec Klienta             
niebędącego Konsumentem na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 8 Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży wchodzi w życie w dniu 27 listopada 2020 roku.  
2. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin Sprzedaży postanowienia Ogólnych         

Warunków Umów stosuje się odpowiednio, w szczególności, gdy OWU odwołuje się do            
Regulaminu, należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Sprzedaży.  

3. Warunki gwarancji udzielanej na Sensory zostały określone w umowie ograniczonej gwarancji na            
Sensory Airly, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu Sprzedaży. 

 


