
1/3 

 

Regulamin Pulpitu Kontrahenta 2x3 
 

Witryna internetowa Pulpitu Kontrahenta 2x3 dostępna jest pod adresem: https://pk.2x3.pl.  
System Pulpitu Kontrahenta 2x3 administrowany jest przez spółkę 2x3 SA z siedzibą w Krzęcinie, ul. Słoneczna 3, 
73-231 Krzęcin. 

Wszelkie pytania, sugestie, problemy i inne kwestie związane z dokonywaniem zamówień i zakupów w Pulpicie 
Kontrahenta 2x3 można zgłaszać e-mailem na adres PulpitKontrahenta@2x3.pl, telefonicznie pod numerem 
95 765 38 48 lub faksem: 95 765 30 50. 

Niniejszy Regulamin Pulpitu Kontrahenta 2x3 (zwany dalej regulaminem) stanowi wiążące źródło praw 
i obowiązków dla podmiotów dokonujących zamówień i zakupów za jego pośrednictwem oraz dla firmy 2x3 SA, 
jako sprzedawcy. 

§ 1 

1. Pulpit Kontrahenta 2x3 oferuje sprzedaż towarów będących w asortymencie 2x3 SA. 

2. Na stronach Pulpitu Kontrahenta 2x3 znajduje się pełna oferta towarów będących w asortymencie 2x3 SA.  

3. Oferta sprzedaży towarów w Pulpicie Kontrahenta 2x3 obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 2x3 SA nie będzie realizowała zamówień wiążących się z wysyłką towaru poza granice kraju. 

§ 2 

1. Pulpit Kontrahenta 2x3 umożliwia składanie zamówień przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku. 

2. 2x3 SA zastrzega sobie prawo zamknięcia Pulpitu Kontrahenta 2x3 na określony czas. 

3. Komunikat o zamknięciu Pulpitu Kontrahenta 2x3 zamieszczony zostanie na stronie startowej wraz 
z informacją o powodach zamknięcia i przewidywanym czasie ponownego otwarcia. W komunikacie podana 
będzie również alternatywna forma składania zamówień na czas zamknięcia witryny internetowej Pulpitu 
Kontrahenta 2x3. 

§ 3 

1. Z Pulpitu Kontrahenta 2x3 korzystać mogą Kontrahenci 2x3 SA zarejestrowani w bazie systemowej 2x3 SA. 

2. Baza systemowa 2x3 SA to zbiór danych o kontrahentach – obejmujących dane takie jak: nazwa, siedziba, 
forma prowadzenia działalności, numery NIP i REGON, dane kontaktowe, dane kontaktowe do potwierdzania 
zamówień, zestawienie obrotów, zestawienie zrealizowanych zamówień i sprzedaży, saldo obrotów, 
ewidencja faktur. 

3. Przystąpienie do systemowej bazy danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie do 2x3 SA 
danych, o których mowa w pkt. 2. 

4. 2x3 SA oświadcza, iż dane umieszczone w systemowej bazie danych będą odpowiednio chronione, nie będą 
ujawniane innym podmiotom figurującym w tym systemie, będą też zabezpieczone przed dostępem do nich 
przez inne podmioty czy osoby trzecie. 
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5. Kontrahenci 2x3 SA figurujący w systemowej bazie danych celem korzystania z Pulpitu Kontrahenta 2x3, po 
wyrażeniu woli przystąpienia do niego, otrzymają od 2x3 SA indywidualny login oraz hasło. 

6. Login oraz hasło dostępu będą danymi indywidualnie nadanymi. 

7. Kontrahenci przystępujący do Pulpitu Kontrahenta 2x3 zobowiązani są we własnym zakresie i na własne 
ryzyko chronić nadany mi login oraz hasło przed ujawnieniem ich osobom nieuprawnionym. 

§ 4 

1. Po zalogowaniu się do internetowego systemu składania zamówień, przy użyciu nadanego loginu i hasła, 
w internetowym systemie składania zamówień Kontrahent będzie widział wykaz pełnego i dostępnego 
asortymentu jak i pozostałe warunki handlowe takie jak: ewentualne rabaty, ceny towarów, terminy płatności, 
sposób dostawy. W odpowiednich zakładkach Kontrahent będzie mógł zapoznać się z informacjami o saldzie 
obrotów z 2x3 SA, należności do zapłaty, limicie kredytowym. 

2. W przypadku prawidłowego złożenia zamówienia, zostanie ono przez 2x3 SA potwierdzone. Potwierdzenie 
następować będzie w formie mailowej w terminie 2 dni od daty jego złożenia.  

3. Realizacji będą podlegały wyłącznie zamówienia potwierdzone. 

4. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, jak również uzgodnienia z Kontrahentem innych 
niezbędnych szczegółów transakcji, 2x3 SA w ciągu 2 dni nawiąże z Klientem kontakt, zgodnie z danymi 
zamieszczonymi w formularzu.  

5. W przypadku braku możliwości weryfikacji, o której mowa w poprzednim punkcie, zamówienie zostanie 
anulowane. Anulowanie zamówienia może nastąpić, jeżeli w ciągu 4 dni od jego złożenia nie dojdzie do jego 
weryfikacji z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta. 

6. Brak potwierdzenia złożonego zamówienie w terminie 2 dni od jego złożenia przez 2x3 SA może oznaczać, 
iż zamówienie nie dotarło do 2x3 SA z przyczyn od spółki niezależnych. W takiej sytuacji Kontrahent proszony 
jest o nawiązanie kontaktu celem wyjaśnienia zamówienia. 

7. Po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez 2x3 SA jego anulowanie przez Kontrahenta nie jest możliwe. 
W sytuacji takiej 2x3 SA może domagać się zapłaty całej należności. 

§ 5 

2x3 SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowe funkcjonowanie łącz internetowych 
wykorzystywanych do składania zamówień w Pulpicie Kontrahenta 2x3 i związanych z tym problemów.  

§ 6 

1. Dostawa następuje wyłącznie w dni robocze. 

2. Minimum logistyczne każdego zamówienia wynosi 1000 zł netto i dotyczy jednorazowej wysyłki w jedno 
miejsce. 

3. Jeżeli zamówienie nie będzie spełniało minimum logistycznego, wówczas zostanie doliczony koszt 
transportu za dostawę, uzależniony od gabarytów zamówionego towaru. 

4. Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy spedycyjnej. 

5. Wraz z dostawą towaru dostarczane będą również dokumenty WZ (wydanie zewnętrzne).  
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§ 7 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia zgodnie z jego treścią, 
jak i we wskazanych powyżej terminach, z przyczyn leżących po stronie 2x3 SA, takich jak chwilowy brak 
towaru, 2x3 SA niezwłocznie nawiąże kontakt z Kontrahentem celem ustalenia późniejszego terminu 
realizacji.  

5. W przypadku niemożności realizacji zamówienia zgodnie z jego warunkami lub brakiem potwierdzenia 
powyżej 4 dni, Kontrahent uprawniony jest do odstąpienia od zamówienia. 

6. Odstąpienie od zamówienia wymaga przesłania informacji / oświadczenia o odstąpieniu na adres 
PulpitKontrahenta@2x3.pl. 

§ 8 

1. Kontrahent zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem jak również 
do sprawdzenia stanu towaru i jego ilości. 

2. W przypadku wystąpienia niezgodności dostawy z zamówieniem, Kontrahent zobowiązany jest do 
niezwłocznego – nie później niż 2 dni od dostawy – zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń. 

3. Zastrzeżenia zgodności dostawy z zamówieniem jak i innych jej warunków zgłoszone po upływie 2 dni nie 
będą uznawane. 

§ 9 

1. Reklamacja towaru powinna być zgłoszona 2x3 SA w formie pisemnej na adres: reklamacje@2x3.pl. 

2. Reklamacje realizowane są w terminie 14 dni od ustalenia ich zasadności. W zależności od trybu reklamacji 
(gwarancja lub rękojmia) towar może być naprawiony, wymieniony na nowy lub skorygowany.  

3. Termin realizacji reklamacji może zostać wydłużony do 30 dni, jeżeli będzie to konieczne ze względu 
na rozmiar uszkodzeń, zakres reklamacji, ilość reklamowanego towaru itp. O potrzebie wydłużenia terminu 
realizacji reklamacji 2x3 SA poinformuje Kontrahenta.  

§ 10 

1. System Pulpitu Kontrahenta 2x3 daje Kontrahentowi możliwość zwrócenia się do 2x3 SA z indywidualnym 
zapytaniem. 

2. Składane przez Kontrahenta indywidualne zapytania będą realizowane w terminie do 2 dni od daty złożenia. 

§ 11 

1. Oferta Pulpitu Kontrahenta 2x3 nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.  

2. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Kontrahentem a 2x3 SA, 
na warunkach wynikających z zamówienia. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, 
w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Niniejszy regulamin jest dostępny w witrynie 2x3 SA – na stronie Rejestracja do Pulpitu Kontrahenta – 
a wysłanie formularza rejestracji jest równoznaczne z akceptacją przez Kontrahenta warunków i treści 
niniejszego regulaminu.  
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