
Regulamin usługi pośrednictwa maszyn budowlanych oraz innych podzespołów 

 

1. Poniższy regulamin stosuje się do usługi pośrednictwa maszyn budowlanych, która jest 

dokonywana przez ATL Kompleksowa Obsługa Maszyn Budowlanych Aleksandra Szapar  z 

siedzibą w Gdyni (dalej: ATL) na rzecz dowolnego podmiotu, który otrzymuje informację  na 

temat oferowanych używanych maszyn budowlanych lub używanych podzespołów do 

maszyn budowlanych (dalej: Klient), które firma ATL otrzymała od innego dowolnego 

podmiotu (dalej: Sprzedający). 

2. Usługa pośrednictwa maszyn budowlanych polega na umieszczeniu na stronie firmy ATL: 

www.atl-maszyny.pl informacji, na temat używanej maszyny budowlanej (lub innego 

używanego podzespołu), którą Sprzedający ma w zamiarach sprzedać. Potencjalny Kupujący 

zainteresowany daną ofertą otrzyma od firmy ATL bezpośredni kontakt do Sprzedającego. 

Ewentualna transakcja kupna-sprzedaży odbywa się pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, 

bez czynnego udziału firmy ATL. 

3. Sprzedający przekazując firmie ATL wszelkie informację na temat maszyny w postaci zdjęć, 

danych technicznych itp. wyraża zgodę na ich publikację na stronie www.atl-maszyny.pl 

4. Firma ATL dokłada wszelkich starań aby informację publikowane na stronie było zgodne ze 

stanem faktycznym. 

5. W przypadku gdy Sprzedający sprzeda oferowaną maszynę poprzez inne źródło niż firma ATL 

zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie firmę ATL  

6. W przypadku gdy Sprzedający zrezygnuje ze sprzedaży oferowanej maszyny zobowiązuje się 

do poinformowania o tym fakcie firmę ATL 

7. Firma ATL nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawdziwe informacje, które 

otrzymała od Sprzedającego, a o których nie miała świadomości, że są nieprawdziwe. Firma 

ATL nie ponosi również odpowiedzialności za wszelkie ewentualne szkody, który poniósł 

Kupujący w związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi na stronie www.atl-

maszyny.pl 

8. Firma ATL nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, które poniósł Sprzedający lub 

Kupujący w związku z zawartą umową kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a 

Kupującym. 

9. Usługa pośrednictwa maszyn jest bezpłatna, ale firma ATL zastrzega sobie możliwość 

wprowadzenia opłat w dowolnym terminie. 

10. Firma ATL zastrzega sobie prawo do usunięcia danej oferty bez podania przyczyny w 

dowolnym terminie. 

11. Firma ATL nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny oferowanych maszyn. 

12. Przedstawione na stronie www.atl-maszyny.pl oferty cenowe mają charakter informacyjny i 

nie stanowią ofert handlowych w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Każdorazowo 

wymagają sprawdzenia aktualnych stanów magazynowych. 

13. Dla rozstrzygania wszelkich sporów właściwy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby ATL 


