
SKUP 

Pkt.1 

1.Przedmiotem skupu są  przedmioty  kolekcjonerskie bądź obiegowe uznawane powszechnie za 

kolekcjonerskie wprowadzone do obiegu przez Pocztę Polską i NBP, Mennicę Polską i inne Podmioty, 

których produkty mogą być przedmiotem kolekcjonerstwa,  włącznie do dnia dzisiejszego.  

2.Skup odbywa się na podstawie wyceny dokonanej przez właściciela strony www zwanego dalej 

Skupującym od osób fizycznych i prawnych zgłaszających się osobiście lub za pośrednictwem strony 

www.filatelistyka-wratislavia.pl , zwanych dalej Sprzedającymi.  

3.Wycena odbywa się na podstawie pisemnej informacji otrzymanej od Sprzedającego oraz o ile to 

możliwe na podstawie zdjęć przedmiotów.  

4.Sprzedający ma obowiązek określić stan fizyczny oferowanych przedmiotów kolekcjonerskich w 

szczególności wady które posiadają.  

5.Skupujący wykonuje wycenę max w ciągu 48 godzin od otrzymania wszystkich niezbędnych 

informacji o przedmiocie. 

6.Wycena musi posiadać wyszczególnienie asortymentu, który będzie skupiony wraz z wyceną 

jednostkową oferowanych przedmiotów kolekcjonerskich,  propozycją finalizacji transakcji wraz z 

uwzględnieniem kosztów transakcji i informacją techniczną jak transakcje sfinalizować . 

7.Po uzyskaniu akceptacji wyceny umawiane jest miejsce i termin spotkania na terenie  Wrocławia  w 

celu zweryfikowania przedstawionych do skupu przedmiotów kolekcjonerskich, finalizacji transakcji  

i formy płatności.  

8.W przypadku gdy sprzedający mieszka poza Wrocławiem, uzgodnione w wycenie małe przedmioty 

kolekcjonerskie wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej Skupującemu.  

9.Przesyłka z przedmiotami kolekcjonerskimi do skupu wysyłana jest przesyłką pobraniową z 

wykupioną usługą sprawdzenie zawartości na adres: Wratislavia Filatelistyka Małgorzata Kopczyk 

ul.St.Dubois 11-13, 50-208 Wrocław .  

10.Koszty przesyłki pokrywa Sprzedający jednakże są one refundowane w całości przez Skupującego.  

11.W przypadku rozliczenia za pośrednictwem przesyłki pobraniowej do kwoty z wyceny dodawane 

są koszty przesyłki i całość za pośrednictwem Poczty Polskiej przekazywana jest na adres 

Sprzedającego lub na wskazane przez Sprzedającego konto.  

12.Kupujący przy odbiorze przesyłki w obecności pracowników Poczty Polskiej dokonuje sprawdzenia 

zawartości przesyłki.  

13.Kupujący ma prawo odmówić odbioru przesyłki w przypadku gdy zawartość przesyłki nie 

odpowiada zaakceptowanej wycenie pod względem ilościowym jak i opisywanego przez 

Sprzedającego stanu przedmiotów kolekcjonerskich. 

14.Kupujący odsyła przesyłkę w całości nawet w przypadku gdy jeden z przedmiotów 

kolekcjonerskich posiada nie ujawnione wcześniej wady a pozostałe nie budzą takich wątpliwości.  

15.Przesyłka odsyłana jest na koszt i ryzyko Sprzedającego. Kupujący nie pokrywa również 

pozostałych kosztów tej przesyłki związanych z nadaniem, ubezpieczeniem i sprawdzeniem 

zawartości nieprzyjętej przesyłki. 

15.Sposób dostarczenia i warunki dużych przedmiotów kolekcjonerskich, które nie mogą być 

przesłane za pośrednictwem  Poczty Polskiej ze względu na gabaryty lub wagę kupujący i sprzedający 

uzgadniają między sobą indywidualnie.   

Pkt.2 

postanowienia końcowe  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem stosowane będą przepisy polskiego prawa 

cywilnego.  

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: 

sklep@filatelistyka-wratislavia.pl   albo telefonicznie: 071- 328 70 29. 

 


