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Ilość Nazwa towaru Cena brutto PLN

Razem w PLN:

Wartość brutto PLN

EQUIRRIA Sp. z o.o.  ul . Korfantego 105 40-161 Katowice

reprezentowaną przez:  

zwaną w dalszej części umowy Sprzedawcą, o następującej treści: Zwanym w dalszej części umowy Nabywcą:
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dzień / miesiąc / rok

Oświadczam, że przyjmuję warunki niniejszej gwarancji z dnia 31.03.2017 o numerze 001/17 oraz oświadczam, iż zapoznałem się z „Zasadami użytkowania siodeł Prestige Italia” 
i regulaminem usług equishop          

/ /

/ /

/ /Data: Czytelny podpis

 Equirria Sp. z o.o.     /     Aleja Korfantego 105, 40-161 Katowice     /      tel. 784 039 784    /     www.equishop.com

Mocą niniejszej umowy Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Nabywcę własność rzeczy, zgodnie z poniżej wyszczególnionym zamówieniem oraz wydać  rzeczy będące przedmiotem sprzedaży, a 

Nabywca zobowiązuje się rzeczy te odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę w terminie określonym na fakturze sprzedaży. 

Przedmiotem zamówienia nr                                   są następujące towary: 

1.

2.

Sprzedawca zobowiązuje się do wydania  Nabywcy przedmiotu sprzedaży w terminie do 8 tygodni od podpisania umowy i wpłaty zaliczki.

Nabywca zobowiązuje się odebrać towar w terminie ustalonym w pkt 3 niniejszej umowy.

Nabywca zobowiązany jest do dnia:                      /                    /                    wpłacić zaliczkę w wysokości                                        PLN. Wpłata zaliczki w powyższym terminie jest warunkiem realizacji 

niniejszej umowy. W przypadku rezygnacji  Nabywcy z wykonania umowy, wpłacona zaliczka może być zatrzymana przez Sprzedawcę w całości.

W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu określonego w pkt 3, Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy za zwrotem wpłaconej zaliczki. 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedawca informuję, iż różnice w połysku skóry, kolorystyce, odcieniach, strukturze powierzchni oraz   naturalne cechy skóry jak: blizny, zgrubienia, żyły, fałdy tłuszczowe, zagnioty, pocienienia, nakłucia 

owadów, które wynikają z naturalnego środowiska, w którym żyły zwierzęta. Nadają one skórze i siodłom indywidualny, charakterystyczny wygląd i nie mogą być podstawą zgłaszania reklamacji. 

Powierzchnia skóry może przyjmować zabarwienia od  obcych materiałów o nie utrwalonych kolorach, co nie może być powodem reklamacji.  

Uwagi: 

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Umowa sprzedaży Nr
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/ /Data: Czytelny podpis nabywcy



Karta Gwarancyjna jest dokumentem gwarancyjnym, do którego zastosowanie ma Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.  Nr 16, poz. 93).
Niniejsza Karta Gwarancyjna nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi.
Gwarant udziela Gwarancji na Siodła marki Prestige Italia, przez co rozumie się gwarancję na skórę z której wykonane jest siodło oraz gwarancję na szycie, nici, nity, klejenia, wypełnienie piankowe, 
lateks, siedzisko, taśmę stylonową, taśmę z tworzywa sztucznego, pinezkę z logiem. Gwarancja na skórę udzielana jest na 24 miesiące, licząc od dnia wydania siodła. Gwarancja na pozostałe elementy, 
wymienione w zd. 1 niniejszego punktu udzielana jest na 12 miesięcy, licząc od dnia wydania siodła. Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia 
konieczności dokonania Naprawy Siodła i kończący się w dniu, w którym Uprawniony z Gwarancji zostanie zawiadomiony przez Punkt Serwisowy o zakończeniu Naprawy. Jeżeli w następstwie wykonania 
obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Siodła wadliwego Siodło nowe, wolne od wad, przewidziany powyżej okres obowiązywania 
Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Siodła nowego, wolnego od wad. 
Zgłaszając konieczność dokonania Naprawy Siodła uprawniony z Gwarancji winien uprzednio uzgodnić ze Sprzedawcą sposób przekazania Siodła w celu Naprawy.
Naprawa wad Siodła objętych Gwarancją nastąpi w terminie do 10 tygodni od daty dostarczenia Siodła do Sprzedawcy. Usunięcie wad Siodła objętych Gwarancją będzie dokonywane w okresie 
obowiązywania Gwarancji bezpłatnie. 
Warunkiem przeprowadzenia naprawy Siodła przez Sprzedawcę  jest przedstawienie przez Uprawnionego Karty Gwarancyjnej zawierającej numer Gwarancji, nazwę i model Siodła, numer fabryczny 
Siodła, datę sprzedaży Siodła, nazwisko/nazwę  oraz podpis nabywcy Siodła, firmę Sprzedawcy, datę wystawienia Karty Gwarancyjnej, jak również podpis osoby upoważnionej do reprezentowania 
Sprzedawcy oraz pieczęć Sprzedawcy. 
Siodło winno być użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z rekomendacją Sprzedawcy. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użytkowania lub konserwacji Siodła Uprawniony 
z Gwarancji winien zasięgnąć porady Sprzedawcy. Jakiekolwiek naprawy Siodła dokonane przez osoby inne niż Sprzedawcę powodują utratę uprawnień z tytułu Gwarancji.
W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania Naprawy, Uprawniony z Gwarancji (lub użytkownik Siodła, który utracił uprawnienia z Gwarancji) poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem 
Siodła Sprzedawcy, jego naprawą oraz odebraniem. Za nieuzasadnione żądanie Naprawy Siodła będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności pielęgnacyjnych 
nie objętych Gwarancją, jak również żądanie dokonania Naprawy pomimo utraty uprawnień z Gwarancji.
Uprawnionemu z Gwarancji przysługuje prawo do wymiany Siodła na wolne od wad w następujących przypadkach:
 jeżeli w okresie Gwarancji ujawni się wada objęta Gwarancją, która uniemożliwi prawidłowe korzystanie ze Siodła, a Sprzedawca odmówi jego Naprawy lub uzna taką Naprawę za niemożliwą do    
wykonania,
 jeżeli w okresie obowiązywania Gwarancji zostało wykonanych przez Sprzedawcę 4 (liczba Napraw) Naprawy Siodła ujawnionych w treści Karty Gwarancyjnej i w okresie tym wystąpi kolejna     
wada, której konieczność Naprawy zostanie potwierdzona przez Sprzedawcę,
Wyłączenie odpowiedzialności Gwaranta wobec roszczeń Kupującego;
 Kupujący traci uprawnienia z niniejszej Karty Gwarancyjnej, jeżeli widocznych (w trakcie normalnego użytkowania) niezgodności Siodła z umową nie zgłosi do Sprzedawcy przed upływem       
dwóch miesięcy od chwili wydania Siodła, a w trakcie dłuższego okresu użytkowania siodła jeżeli niezgodności stwierdzonej nie zgłosi Sprzedawcy przed upływem dwóch miesięcy od chwili jej    
zauważenia.
Gwarancją nie są objęte:
 uszkodzenia Siodła powstałe w następstwie jego nadmiernej i niewłaściwej eksploatacji przez co rozumie się jego użytkowanie ponad 2h dziennie, użytkowanie przez więcej niż jednego jeźdźca,    
na więcej niż jednym koniu, zastrzegając, że każde siodło dopasowane jest do konkretnej osoby i do konkretnego konia;
 uszkodzenia Siodła spowodowane jego użytkowaniem w sposób niezgodny  z przeznaczeniem;
 uszkodzenia Siodła spowodowane korzystaniem przez użytkownika z niewłaściwych materiałów pielęgnacyjnych;
 uszkodzenia Siodła spowodowane w następstwie dokonania jego naprawy przez inne osoby niż Sprzedawca;
 przeróbki lub zmiany konstrukcyjne Siodła dokonane przez inne osoby niż Sprzedawca;
 uszkodzenia Siodła spowodowane przez czynniki zewnętrzne (wilgoć, nadmierna suchość, użytkowanie ponad zasady normalnego użytkowania);
 uszkodzenia Siodła powstałe w trakcie jego dostarczania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzedawcy w następstwie jego nieodpowiedniego zabezpieczenia;
 zróżnicowane zużycie spowodowane nierównomierną eksploatacją „siedzisk”,
 zabrudzenia, zniszczenia, zdewastowania Siodła, przekraczające poziom normalnego zużycia.
 wyświecenie skóry, zapach skóry, różnice w połysku, kolorystyce, odcieniach, strukturze powierzchni,
 zmiany zabarwienia skóry przejmowane od obcych materiałów o nie utrwalonych kolorach,
 niektóre tkaniny mienią się w promieniach światła. Powstaje złudne wrażenie wycierania się barwy lub powstania odcieni. Nie jest to powód do reklamacji, a jedynie cecha tych tkanin,
 różnice w połysku skóry, kolorystyce, odcieniach, strukturze powierzchni oraz  naturalne cechy skóry jak: blizny, zgrubienia, żyły, fałdy tłuszczowe, zagnioty, pocienienia, nakłucia owadów, które     
 wynikają z naturalnego środowiska, w którym żyły zwierzęta. Nadają one skórze i siodłom indywidualny, charakterystyczny wygląd i nie mogą być podstawą zgłaszania reklamacji. Powierzchnia     
skóry może przyjmować zabarwienia od obcych materiałów o nie utrwalonych kolorach, co nie może być powodem reklamacji.
Utrata uprawnień z gwarancji następuje szczególnie w przypadku mechanicznego uszkodzenia siodła (np.:  rozcięcie, rozdarcie, zadrapanie, przypalenie, zabrudzenie, uszkodzenie i otarcie w czasie 
transportu, rozpakowywania lub użytkowania etc.).
Użytkowanie osprzętu do Siodła w postaci m.in. pułślisków i popręgów o niskiej jakości niesie ryzyko uszkodzenia Siodła. Tego typu uszkodzenia spowodowane użytkowaniem akcesoriów o niskiej 
jakości, odbiegającej jakością choćby od akcesoriów rekomendowanych prze producenta nie są objęte gwarancją. 
Prawo do wymiany Siodła na wolne od wad nie przysługuje w przypadku utraty uprawnień z tytułu Gwarancji.
We wszelkich kwestiach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
Regulamin usług equishop:
Usługa dopasowania siodła obejmuje (zwana: dopasowanie siodła):
a/ fachowe doradztwo
b/ dojazd przedstawiciela do miejsca pobytu konia (obejmuje województwa  Mazowieckie i łódzkie – wszystkie inne województwa za dopłatę 1pln za 1km)
c/ pomiar konia systemem rekomendowanym przez firmę Equishop
d/ ustalenie prawidłowego rozstawu łęku
e/ przeprowadzenie korekty wypełnienia poduszek siodła (jeżeli nie są poduszki lateksowe)
f/ dostarczenie na koszt Equishop siodła na wskazany przez zlecającego adres
Informujemy, że raz dopasowane siodło może wymagać kolejnych przepasowań (koń może się zmienić na podstawie wielu czynników – zmiana stajni – zmiana żywienia – zmiana użytkowania – choroby 
– okres po chorobie) , zwłaszcza dotyczy to koni, które mocno się zmieniają w trakcie pracy, koni po kontuzji lub dłuższym postoju.
Jeżeli klient ma wątpliwości co do dopasowania siodła, powinien zgłosić reklamację pisemnie (na maila kontakt@equishop.com) do 30 dni od terminu otrzymania siodła, w tym okresie wszelkie korekty 
zostaną przeprowadzone nieodpłatnie ramach złożonej reklamacji.  Po tym okresie są to usługi odpłatne, traktowane jako nowe dopasowanie.  Informujemy, iż może być konieczność ponownego 
przypasowania siodła po pewnym okresie. Jest to zależne od rozbudowy mięśni lub po dłuższych przerwach w treningu.
Usługa ściągnięcia miary z konia obejmuje (zwana: ściągnięcie miary):
a/ pomiar konia systemem rekomendowanym przez firmę Equishop
b/ ustalenie prawidłowego rozstawu łęku
nie obejmuje kosztu dojazdu
Usługa wybierz odpowiednie siodło wraz z fachowcem Equishop obejmuje (zwana: wybierz odpowiednie siodło):
a/ dojazd przedstawiciela do miejsca pobytu konia (obejmuje województwa Mazowieckie i łódzkie – wszystkie inne województwa za dopłatę 1pln za 1km)
b/ pomiar konia systemem rekomendowanym przez firmę Equishop
c/ ustalenie prawidłowego rozstawu łęku
d/ fachowe doradztwo
e/ udostępnienie siodeł testowych
Kwota pobrana za tą usługę będzie odliczona w przypadku gdy zostanie zawarta transakcja zakupu siodła w ciągu 90 dni od daty wizyty.
Każda z trzech oferowanych usług tsaddle wymaga pisemnego zlecenia Usługobiorcy, które musi zostać zaakceptowane przez Usługodawcę drogą pisemną bądź elektroniczną. Brak akceptacji ze strony 
Usługodawcy jest równoznaczy z odmową wykonania usługi.
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Warunki gwarancji z dinia 31.03.2017 nr. 001/17

 Equirria Sp. z o.o.     /     Aleja Korfantego 105, 40-161 Katowice     /      tel. 784 039 784    /     www.equishop.com

4.

Oświadczam, że przyjmuję warunki niniejszej gwarancji z dnia 31.03.2017 o numerze 001/17 oraz oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem usług equishop.  
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