
REGULAMIN KOMISU SPRZĘTU SPORTOWEGO 

 

Słowinik pojęć: 

Sprzedawca, Komisant– Marathon Justyna Wilk 

Komitent– osoba fizyczna dająca zlecenie sprzedaży towaru w komisie 

Sprzęt soprtowy– towar, który komitent dostarcza do komisu w celu sprzedaży : 

Komis– dział sklepu oferujący produkty używane 

Przedmiot Komisu– produkty oferowane do sprzedaży 

Umowa Komisu-- umowa komisu zawarta między Komisantem, a Komitentem, w ramach której Komisant 
zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do 
sprzedaży towaru na rachunek Komitenta, lecz w imieniu własnym 

Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. 
zm.); 

Kodeks Postępowania Cywilnego– ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego 
(Dz.U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.); 

Ustawa o Prawach Konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.). 

 

• umowę komisu zawiera się pomiędzy stronami na czas określony do dnia sprzedaży towaru lub na czas 
określony w regulaminie 

• komis przyjmuje wybrane artykuły sportowe od swoich klientów w celu zaoferowania ich do dalszej 
sprzedaży,na zasadach ujętych w niniejszym regulaminie 

• w przypadku wątpliwości co do stanu technicznego, lub stanu prawnego sprzętu sportowego komisant 
zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia towaru w komis 

• komisant będzie przyjmował wyłącznie czyste i będące w dobrym stanie technicznym sprzęty sportowe 
• komisant  przeprowadza wycenę towaru na podstawie stanu technicznego i wizualnego , oraz średniej ceny 
rynkowej sprzętu następnie kontaktuje się z komitentem w celu uzgodnienia ceny do sprzedaży 

• komisant nie gwarantuje, iż wszystkie oddane mu w komis do dalszej sprzedaży sprzęty sportowe, zostaną 
przez niego sprzedane w terminie trwania umowy komisowej 

• komitent zastrzega sobie prawo do obniżenia ustalonej ceny w w przypadku gdy po upływie 2 miesięcy od 
przekazania mu sprzętu nie został on sprzedany 
• jeżeli po obniżce ceny i i upływie kolejnych 2 miesięcy rzecz nie zostanie sprzedana komitent  zwróci sprzęt 

komisantowi. 
• komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jego wady prawne, które 
zostały zatajone przez Komisanta jeżeli przed zawarciem umowy sprzedaży podał to do wiadomości kupującego 

• oddany do komisu towar jest używany i nie udziela się na niego gwarancji 

• komisant pobiera od Komitenta prowizję za sprzedany sprzęt w wysokości 30% jego ceny 
• komisant zobowiązany jest do wypłacenia Komitentowi należności wynikającej z umowy komisowej po okazaniu 

dowodu osobistego przez Komitenta bądź osobę upoważnioną pisemnie przez Komitenta. Wypłacenie należności 

nastąpi niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży 

• towar, który nie został sprzedany, ani odebrany przez Komitenta w terminie 6 miesięcy  zostanie uznany za 
towar porzucony, a następnie przekazany na cele charytatywne 

• Należność za sprzedany towar, która nie zostanie odebrana przez Komitenta w  terminie 6 miesięcy od daty 
sprzedaży zostanie przekazana na cele  charytatywne 

• w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej 

• niniejszy regulamin stanowi integralną część każdej umowy komisowej 

• towary nabyte w komisie sportowym nie podlegają zwrotowi ani wymianie 


