
Regulamin sprzedaży hurtowej 

1) 

Regulamin dotyczy sprzedaży hurtowej w Hurtowni Ogrodniczej Biovita                                                 30-

149 Kraków ul. Balicka 100.                                                                                                                                                      

2) 

Właścicielem hurtowni jest firma Biovita Sp.J M.Danecki  J.Danecka z siedzibą w 32-067 Tenczynek ul. 

Krystyny 21 

3) 

Oferta hurtowni kierowana jest do firm, instytucji , osób prowadzących działalność gospodarczą 

4) 

Zakupów i zamówień można dokonywać: 

a) osobiście na terenie hurtowni w dziale samoobsługowym poprzez dostarczenie ich do kasy . 

b)poprzez stronę b2b po uzyskaniu loginu i hasła 

c)przy pomocy zamówień telefonicznych   lub przez email 

5) 

Na terenie hali hurtowni wykonuje się czynności przy użyciu wózków widłowych i innego sprzętu , 

dlatego ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz wstępu z dziećmi . 

6) 

Minimalna wartość zamówienia powinna świadczyć o zakupach hurtowych i wynosi 100 zł brutto.  

Limit ten nie dotyczy Klientów posiadających Kartę Klienta Biovita. 

7) 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do stosowania różnych cenników w zależności od: 

obrotów , sposobu płatności ,kanału sprzedaży , wariantu współpracy . 

8) 

Do każdej transakcji  wystawiamy fakturę Vat lub paragon 

9) 

Złożenie zamówienia  jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności 

podpisu przez Nabywcę i dostarczenia jej drogą elektroniczną 

 

 



10) 

Aby uzyskać fakturę Vat do paragonu, należy przed zakupem podać nr nip Nabywcy , w przeciwnym 

przypadku wystawienie faktury do paragonu będzie niemożliwe. 

11) 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji transakcji , anulowania zamówienia , lub 

zmiany warunków realizacji zamówień w przypadku gdy nie są spełnione warunki regulaminu 

sprzedaży hurtowej. 

12) 

Hurtownia nie prowadzi sprzedaży detalicznej na miejscu , klienci którzy nie prowadzą działalności 

gospodarczej ,osoby indywidualne, mogą złożyć zamówienie poprzez sklep internetowy Egarden24 

www.egarden24.pl i odebrać zamówiony towar w punkcie odbioru zamówień nie wcześniej niż w 

następnym dniu roboczym od momentu złożenia zamówienia. 

13) 

Hurtownia zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wycofania 

poszczególnych produktów ze sprzedaży, wprowadzania nowych towarów do oferty i organizowania 

czasowych promocji .Zmiany cen o których mowa powyżej nie dotyczą zamówień już przyjętych do 

realizacji. 

14) 

Informacje dodatkowe  : 

Adres :  ul. Balicka 100 

              30-149 Kraków 

Numery telefonów : 12/637 19 43, 12/638 53 32 

adresy e-mail:  hurtowniakrakow@biovita.com.pl 

Strony WWW: biovita.com.pl 

 

15) 

Dokonanie zakupu niezależnie od formy (zakup bezpośredni lub poprzez złożenie zamówienia)  w 

Hurtowni Ogrodniczej Biovita  jest równoznaczne z akceptacją  niniejszego regulaminu. Regulamin 

obowiązuje od 09.04.2020 . Regulamin jest dostępny na stronie :www .biovita.com.pl   w zakładce 

ODDZIAŁY oraz na terenie hurtowni w biurze Kierownika oddziału . 

 

http://www.egarden24.pl/

