
Ogólne Zasady & Warunki 

Ogólne Zasady & Warunki Handlowe 

GOBI Cashmere Europe GmbH 

OGÓLNE ZASADY & WARUNKI (OZW) dla zamówień za pośrednictwem  

www.gobicashmere.com & www.gobicashmere.com/ru 

www.gobicashmere.com/de & www.gobicashmere.com/uk 

www.gobicashmere.com/pl & www.gobicashmere.com/fr 

W stosunkach biznesowych między GOBI Cashmere Europe GmbH (GOBI) a nabywcą towarów za 

pośrednictwem internetowej platformy sprzedaży www.gobicashmere.com a także w przypadku 

wszystkich naszych dostaw i usług, obowiązują następujące ogólne zasady i warunki handlowe 

(OZW) w dniu zamówienia. 

Korzystając z www.gobicashmere.com lub składając zamówienie, zgadzasz się na te zasady i 

warunki. Proszę przeczytaj uważnie warunki przed złożeniem zamówienia. 

Komisja Europejska zapewnia platformę internetową pozasądowego rozstrzygania sporów 

(platforma OG), dostępną na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

GOBI nie jest przygotowany do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed organami ds. 

Skarg konsumenckich. 

U nas mogą składać zamówienia tylko osoby dorosłe, które mają adres zamieszkania w Niemczech i 

które nie składają zamówienia dla celów komercyjnych lub niezależnych oraz na rzecz osoby 

trzeciej. Przedsiębiorcy w rozumieniu § 14 BGB nie są uprawnieni do składania zamówienia. 

Wyraźnie zaznaczamy, że nie będziemy wystawiać faktury zgodnie z § 14 UStG. 

1. Podsumowanie Umowy I Dostawy Towarów 

1.1 Umowy na gobicashmere.com zawierane są wyłącznie w języku Niemieckim. 

1.2 Przedstawione towary na naszej stronie internetowej nie stanowią wiążącej oferty GOBI na 

zawarcie umowy kupna. 

1.3 Poniżej znajdziesz informację w jaki sposób złożyć zamówienie poprzez stronę internetową; 

• Wybór towarów 
• Wprowadź dane klienta: adres do faktury i adres dostawy 
• Wybierz Metodę Płatności 
• Sprawdź & zweryfikuj informacje (nazwa, adres, metoda płatności, zamówione 

produkty) 
• Wyślij zamówienie 

1.4 Przesyłając formularz zamówienia, który znajduje się na naszej stronie internetowej poprze 

kliknięcie na przycisk "Wyślij zamówienie" składasz wiążącą ofertę zawarcia z nami umowy 

zakupu. GOBI prześle Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia wraz z 

danymi szczegółowymi (potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie stanowi 

deklaracji przyjęcia oferty kontraktowej, lecz służy jedynie celom informacyjnym. 
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1.5 Umowa zakupu między Tobą a GOBI wchodzi w życie tylko wtedy, gdy jednoznacznie 

oświadczymy przyjęcie oferty zakupu lub potwierdzimy wysyłkę towaru za pomocą osobnego e-

maila. 

1.6 Jeśli dostawa zamówionych przez Ciebie towarów nie jest możliwa, na przykład dlatego, że 

zamówionych towarów nie ma na magazynie, GOBI nie zaakceptuje deklaracji odbioru. W tym 

przypadku nie zawarto umowy. GOBI niezwłocznie poinformuje Cię o tym i zwróci wszelkie 

otrzymane już świadczenia. GOBI jest zobowiązana do dostarczania wyłącznie z zapasów towarów. 

Nie ponosimy ryzyka zakupu zamówionego produktu (ryzyko zakupu). 

1.7 GOBI ma prawo odrzucić ofertę bez podania przyczyny, w szczególności jeśli istnieje 

uzasadnione podejrzenie, że towary zakupione przez Internet mogą zostać odsprzedane w celach 

handlowych. 

2. Ceny, Wysyłka I Koszty Wysyłki 

2.1 Obowiązują ceny ofert podane w momencie składania zamówienia. Podane ceny są cenami 

końcowymi, to znaczy zawierają podatek VAT odpowiednio obowiązujący w ustawie Niemieckiej. 

Towar pozostaje naszą własnością do momentu zapłaty pełnej ceny za zakupu. 

2.2 Koszt wysyłki na terenie Niemiec wynosi 22zł, a do innych krajów Unii Europejskiej 42zł, zaś do 

krajów europejskich spoza UE 90zł. Koszt przesyłki różni się w zależności od kraju, do którego 

zamówienie zostanie dostarczone 

2.3 Wysyłka na terenie Niemiec odbywa się według standardu DHL lub standardu 

DpD. GOBI odpowiada za transport produktów. Towar jest gotowy do wysyłki w ciągu 1-2 dni 

roboczych od zamówienia. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa zostanie zrealizowana w ciągu 1-5 

dni roboczych na adres wskazany przez klienta. Wysyłka może być opóźniona w następujących 

przypadkach; 

• Płatność nie została w pełni zaksięgowana na naszym koncie 
• Wysokie ryzyko oszustwa lub problemu z płatnością 
• Brak adresu dostawy / jest niepoprawny 

2.4 Chociaż staramy się zapewnić dostawy w określonym terminie, dostawa może trwać dłużej z 

powodu nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak święta i nadzwyczajne obciążenie pracą. W mało 

prawdopodobnym przypadku, gdy dostawa trwa dłużej niż dwa tygodnie, możesz anulować 

zamówienie. 

2.5 W przypadku zamówienia kilku produktów jednocześnie, poszczególne produkty mogą być 

dostarczone w różnych odstępach czasowych. Koszty wysyłki są naliczane tylko raz. 

3. Płatność 

3.1 Metody płatności obejmują; 

• Przedpłata (3.2) 
• Karta kredytowa (3.3) 



Zastrzegamy sobie prawo do nie oferowania niektórych rodzajów płatności i odnosić się do innych 

metod płatności. Należy pamiętać, że akceptujemy płatności wyłącznie z kont w obrębie Unii Europe 

(UE). Wszelkie koszty transakcji pieniężnej ponosi użytkownik. 

3.2 Jeśli wybierzesz typ płatności „Przedpłata”, dane o naszym koncie bankowym znajdziesz w 

potwierdzeniu zamówienia. Kwota faktury musi zostać przelana na nasze konto w ciągu 10 dni. 

3.3 W przypadku zakupu za pomocą karty kredytowej, konto zostanie obciążone w momencie 

wysyłania przez nas zamówienia. 

3.4 W przypadku zaległości w płatności, jesteś zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za 

zwłokę w wysokości 5% powyżej podstawowej stopy procentowej. Opłata za przypomnienie w 

wysokości 2,50 EUR zostanie naliczona za każde przypomnienie wysłane do Ciebie po wystąpieniu 

opóźnienia. Masz prawo udowodnić, że strata była znacznie niższa niż kwota ryczałtowa lub że nie 

poniesiono żadnych szkód. 

3.5 Zgadzasz się, że będziesz otrzymywać faktury i kredyty/wpłaty wyłącznie w formie 

elektronicznej. 

3.6 Dane dotyczące Twojego zamówienia będą przechowywane przez nas w ramach przepisów 

prawnych. Przed zatwierdzeniem zamówienia możesz wydrukować tekst zamówienia, klikając na 

ikonkę „Drukuj”, który znajduje się na ostatnim etapie zamówienia. Otrzymasz również potwierdzenie 

zamówienia ze wszystkimi danymi podanymi przez e-mail, a także wersję przykładowego formularza 

odwołania, który można wydrukować. 

Dane osobowe, które wysyłasz do nas e-mailem podczas składania zamówienia, będą przetwarzane 

jedynie w celach korespondencji z Tobą oraz wyłącznie w celu, w którym przekazałeś nam dane (np. 

Dane wymagane do dostawy przez firmę spedycyjną, dane wymagane w przypadku płatności na 

rzecz zakontraktowanej instytucji kredytowej). 

Warunki Prawne Do Odwołania 

Kupując produkty od GOBI masz prawo do odwołania: 

Prawo do odwołania dotyczy wyłącznie konsumentów zgodnie z § 13 BGB. Konsumenci to każda 

osoba fizyczna, która zawiera transakcję w celu, do którego nie mogą być przypisane ich 

działalności komercyjnej lub samozatrudnienie. 

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zwrotu towaru możesz skorzystać z etykiety zwrotnej, którą 

możesz wydrukować z konta klienta. Jeśli masz problemy z pobraniem etykiety zwrotnej lub 

potrzebujesz nowej etykiety zwrotnej, możesz poprosić o nią za pośrednictwem naszego działu 

obsługi klienta (dane kontaktowe poniżej). Pomóż nam zwrócić produkty i dokonać zwrotu pieniędzy, 

postępując zgodnie z oficjalnym procesem zwrotu z etykietą zwrotną. 

Instrukcja Odwołania 

Masz prawo odstąpić od tej umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny. Okres 

wycofania wynosi czternaście dni od dnia, w którym ty lub wyznaczona przez Ciebie osoba trzecia, 



inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie towarów lub, w przypadku dostaw częściowych, w tym 

ostatnia dostawa. Aby skorzystać z prawa do odwołania, musisz się skontaktować  

GOBI Cashmere Europe GmbH 

Office & Logistics Center, 

Am Airport 1 

12529 Schönefeld 

Germany 

Tel: +49 (0) 33 7934 189 32 

E-Mail: infoshop@gobi.mn 

o swojej decyzji o odstąpieniu od tej umowy. Możesz skorzystać z załączonego przykładowego 

formularza odwołania. Nie jest to obowiązkowe. 

Możesz również elektronicznie wypełnić i przesłać przykładowy formularz odwołania lub inaczej 

pisząc klarowne oświadczenie za pośrednictwem formularza kontaktowego, który znajduje się na 

naszej stronie internetowej. 

Jeśli skorzystasz z tej opcji, natychmiast wyślemy ci potwierdzenie otrzymania odwołania (np. za 

pośrednictwem e-maila). Aby zachować okres odwołania, wystarczy wysłać powiadomienie o 

skorzystaniu z prawa do odwołania przed końcem okresu odwołania. 

Konsekwencje Rewizji 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy będziemy musieli spłacić niezwłocznie, a najpóźniej 

w terminie czternastu dni od daty otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej 

umowy. Do takiej spłaty użyjemy tego samego sposobu płatności, którego użyłeś w pierwotnej 

transakcji, chyba że wyraźnie postanowiłeś inaczej. W żadnym wypadku opłaty te nie będą 

naliczane. 

Możemy odmówić spłaty, dopóki nie zwrócisz towaru lub dopóki nie udowodnisz, że zwróciłeś towar, 

w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

Musisz zwrócić nam towar niezwłocznie lub w żadnym wypadku nie później niż czternaście dni od 

daty, w której poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy 

Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem terminu 14 dni. Będziemy ponosić koszty 

zwrotu towaru, jeśli użyjesz dostarczonej przez nas etykiety zwrotnej dla zwrotu dokonanego w 

obrębie Niemiec. 

W przeciwnym razie koszty zwrotu ponosi użytkownik. Musisz zapłacić za możliwą utratę wartości 

towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z przeładunku, który nie jest konieczny w celu 

sprawdzenia charakteru, składu, cech i funkcjonowania towarów. 

Przykładowy Formularz Odwołania 

Jeśli chcesz odwołać umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go na adres:  



GOBI Cashmere Europe GmbH 

Office & Logistics Center, 

Am Airport 1 

12529 Schönefeld 

Germany 

Telefon: +49 (0) 33 7934 189 32 

E-Mail: infoshop@gobi.mn 

Ja / my (*) niniejszym wycofujemy zawartą przeze mnie / nas umowę (*) za zakup następujących 

towarów (*) / 

- Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*) 

- Imię i nazwisko klienta 

- Adres dostawy 

- Data odwołania 

(*) Niepotrzebne skreślić 

Koniec instrukcji odwołania 

5. Zwrot Pieniędzy 

Wszelkie zwroty pieniędzy będą automatycznie dokonywane na konto użyte do płatności. 

• Przedpłata: zmiana przypisania jest kierowana na konto, z którego dokonano 
przelewu. 

• Karta kredytowa: zwrot zostanie dokonany na powiązane konto karty kredytowej. 

6. Obsługa Klienta 

Nasze usługi są następujące: 

GOBI Cashmere Europe GmbH 

Office & Logistics Center, 

Am Airport 1 

12529 Schönefeld 

Germany 

Telefon: +49 (0) 33 7934 189 32 

E-Mail: support-1@gobicashmere.com 

Możesz się z nami skontaktować od poniedziałku do soboty w godzinach od 11:00 do 18:00 (z 

wyjątkiem wtorku & dni ustawowo wolnych od pracy). Połączenia z niemieckiego telefonu 

stacjonarnego na stawkę miejską, ceny z sieci komórkowej mogą się różnić (w zależności od 

operatora) 

7. Ustawowa Odpowiedzialność Za Wady, Wybór Prawny I Skuteczność  



7.1 W przypadku wszelkich sporów prawnych wynikających z lub w związku z umową kupna 

obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie, z wyłączeniem prawa kupna ONZ. 

7.2 Miejscem do realizacji jest Berlin. 

7.3 Jeżeli jedno lub więcej postanowień jest nieważnych, nie wpływa to na ważność pozostałych 

postanowień. 

Dostawcy I Wykonawcy: 

GOBI Cashmere Europe GmbH, 

Am Airport 1 

12529 Schönefeld 

Germany 

Telefon: +49 (0) 33 7934 189 32 

E-Mail: berlin@gobi.mn 

Dyrektor zarządzający: Amarsaikhan Baatarsaikhan 

Zarejestrowany w sądzie rejonowym w Cottbus 

HRB 12839 CB 
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