
Regulamin korzystania z usług ZNIEMIEC.EU 

Postanowienia ogólne 
1. Wykonawcą usług www.zniemiec.eu jest František Prokop, którego siedziba znajduje się pod 

adresem Josefa Hory 35, 407 47 Varnsdorf, IČ 86960407, DIČ CZ8903162521, płatnik VAT. 

Zarejestrowany w urzędzie skarbowym w Varnsdorfie, Republika Czeska. 

2. Regulamin korzystania z usług obowiązuje od 1. 1. 2016. 

3. Korzystanie z usług dostawcy jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. 

Definicje 
1. Wykonawca – František Prokop, z siedzibą pod adresem Josefa Hory 35, 407 47 Varnsdorf, IČ 

86960407, DIČ CZ8903162521, płatnik VAT. Zarejestrowany w urzędzie skarbowym w 

Varnsdorfie, Republika Czeska. 

2. Klient – osoba zamawiająca i płacąca za usługi wykonawcy. 

3. Przesyłka – przedmiot przeznaczony do transportu od nadawcy do adresata. 

Wirtualna skrzynka pocztowa w Niemczech 
1. Wykonawca umożliwia klientowi stworzenie własnego wirtualnego adresu pocztowego za 

pomocą rejestracji na stronie www.zniemiec.eu. 

2. Na wirtualny adres (punkt 1.) klient może otrzymywać przesyłki z zagranicy, które spełaniają 

warunki określone w rozdziale Wymogi dotyczące przesyłek.  

Wymogi dotyczące przesyłek 
1. Przyjęta zostanie jedynie przesyłka spełniająca poniższe wymagania: 

a. ma wymiary nie większe niż 120 cm x 60 cm x 60 cm i maksmalną wagę 40 kg, 

b. nie jest uszkodzona czy zniszczona, 

c. jest odpowiednio zapakowana z zastosowaniem materiałów, dzięki którym nie 

istnieje ryzyko uszkodzenia zawartości przesyłki podczas transportu oraz które nie 

zagrażają zdrowiu przewoźnika i nie stanowią zagrożenia dla stosowanych przez 

niego materiałów, 

d. nie zawiera przedmiotów wymienionych poniżej (o ile w opisie dotyczącym 

konkretnego kraju docelowego nie podano inaczej): 

i. amunicja, broń palna, części broni palnej, materiały wybuchowe, 

ii. paralizatory (również obronne), 

iii. substancje zagrażające zdrowiu osób manipulujących przesyłką lub 

znajdujących się w jej bliskości, 

iv. substancje pochodzenia zwierzęcego, organy ludzkie i zwierzęce itp.  

v. pieniądze, przedmioty wartościowe.  

2. W przypadku, kiedy przesyłka nie spełnia wymagań określonych w punkcie 1, Wykonawca 

zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki. 

3. Klient zobowiązuje się do zapłacenia sprzedawcy za wszystkie produkty znajdujące się w 

przesyłce przyjętej przez Wykonawcę. 

Identyfikacja przesyłki / Niezidentyfikowane przesyłki 
1. Klient zobowiązuje się do oznaczenia przesyłki adresem w formacie określonym przez 

Wykonawcę podczas rejestracji lub po zalogowaniu się do systemu. 

2. W przypadku, kiedy klient nie oznaczy przesyłki w odpowiedni sposób, zostanie ona 

skierowana do sekcji Niezidentyfikowane przesyłki.  

http://www.zniemiec.eu/


3. Klient może złożyć wniosek o odnalezienie niezidentyfikowanej przesyłki na podstawie 

podania przydzielonego jej przez przewoźnika numeru przesyłki (tzw. tracking number) lub 

innego potwierdzenia o przyjęciu przesyłki przez Wykonawcę.  

4. Prawo do niezidentyfikowanej przesyłki przysługuje jedynie Klientowi, który udokumentuje 

przyjęcia przesyłki przez Wykonawcę (za pomocą numeru tracking number czy potwierdzenia 

od przewoźnika). 

5. W przypadku, kiedy klient nie zgłosi się po niezidentyfikowaną przesyłkę po upłynięciu 60 dni 

kalendarzowych od jej przyjęcia, przechodzi ona w posiadanie Wykonawcy, z Klient traci 

prawo roszczeń do niej. 

Płatność za usługi Wykonawcy 
1. Cena usług oferowanych przez Wykonawcę podana jest w sekcji Cennik na stronie 

internetowej www.znemecka.eu. 

2. Klient zobowiązuje się do zapłaty za usługi Wykonawcy za pomocą jednego z następujących 

sposobów:  

a. tzw. kredyt – wewnętrzny system pieniężny usług www.zniemiec.eu 

i. kredyt doładować można za pomocą: 

1. przelewu bankowego, 

2. systemu Paypal. 

Odbiór przesyłki / Czas doręczenia przesyłki 
1. Przesyłki odbierane są w oddziale niemieckim codziennie o godzinie 12:00.  

2. Przesyłki rejestrowane są w systemie www.zniemiec.eu w magazynie w Republice Czeskiej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zarejestrowania poprawnie zaadresowanej i 

zidentyfikowanej przesyłki w ciągu 2 dni roboczych od czasu jej przyjęcia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do nadania zarejestrowanej przesyłki na żądanie Klienta w ciągu 

2 dni roboczych od momentu otrzymania żądania Klienta.  

Kontrola zawartości przesyłki 
1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozpakowania i skontrolowania zawartości przesyłki, jeśli:  

a. Istnieje podejrzenie, że przesyłka zawiera przedmioty wymienione w podpunkcie d) 

punktu 1. rozdziału Wymogi dotyczące przesyłek,  

b. Przesyłka jest uszkodzona i istnieje podejrzenie, że uszkodzona jest również jej 

zawartość, 

c. Przesyłka nie jest poprawnie zaadresowana i niemożliwe jest stwierdzenie, dla kogo jest 

przeznaczona, 

d. Zawartość Przesyłki stanowi zagrożenie dla majątku Wykonawcy (potłuczona butelka, 

rozlana ciecz itp.)  

2. W przypadku, kiedy po skontrolowaniu Przesyłki jej zawartość spełnia wszystkie wymagania, 

zostanie ona ponownie zapakowana na koszt Wykonawcy.  

Ochrona danych osobowych 
1. Nadawca zgadza się, aby Wykonawca przetwarzał i przechowywał dane osobowe Nadawcy 

zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw [RCz] nr 101/2000. 

2. Udzielenie danych osobowych przez Nadawcę jest dobrowolne. Stanowi ono jednak warunek 

zawiązania stosunku umownego.  

http://www.znemecka.eu/
http://www.znemecka.eu/


Postanowienia końcowe 
1. Nadawca oświadcza, że przed skorzystaniem z usług Wykonawcy zapoznał się z treścią 

Regulaminu korzystania z usług www.zniemiec.eu, zgadza się z nimi i akceptuje je. 

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz cennika usług. Aktualny 

cennik i Regulamin dostępne są na stronie www.zniemiec.eu. 

http://www.znemecka.eu/
http://www.znemecka.eu/

