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producent

O F E R T A  H A N D L O W A  K I D SO F E R T A  H A N D L O W A  K I D S

Zapraszamy do zapoznania się z
ofertą kierowaną do placówek

oświatowych oraz opiekuńczych.
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dla dzieci, seniorów 
i os. z niepełnosprawnością



O NAS

Jesteśmy polską młodą firmą zajmująca się tworzeniem produktów
wodoodpornych. Każdy nasz produkt jest tworzony na podstawie

obserwacji zachowań przyszłych użytkowników. Dokładamy wszelkich
starań, aby nasza oferta kompleksowo odpowiadała na potrzeby klientów.

Każdy  model jest testowany przed wprowadzeniem do sprzedaży.

NOWE PODEJŚCIE

KONSULTACJE I PORADY JAKOŚ PRODUKTÓW  KONTROLA JAKOŚCI

 służymy pomocą w
doborze produktu najlepiej
dopasowanego do potrzeb

klienta

 pracujemy na tkaninach i
komponentach najwyższej

jakości od polskich
producentów

prowadzimy stałą kontrolę
jakości otrzymywanych

komponentów oraz
zadowolenia klientów

REFERENCJEREFERENCJE
"Bardzo dobry produkt. Sprawdziłam już wiele, ale ten sprawdził się najlepiej. Zakrywa

wszystkie miejsca, które są narażone na zabrudzenia."
 

"Fartuszki przepiękne, starannie uszyte i łatwe w czyszczeniu"

tel.517 322 198 www.safebabysag.pl shop@safebabysag.pl



CO WYRÓŻNIA NASZE PRODUKTY?

WODOODPORNA
TKANINA

LEKKOŚĆ

DODATKOWO

WIĄZANIA ODCHYLANA KIESZEŃ

Nasze produkty charakteryzują
się lekkością, nie ciążą dziecku
oraz nie ograniczają swobody

ruchów

Ten sposób mocowania
pozwala na idealne

dopasowanie do sylwetki
dziecka

łatwość czyszczenia i  szybkie schnięcie 
bawełniane delikatne lamówki
duży wybór wzorów i kolorów
możliwość stworzenia modelu wg wytycznych klienta
różnorodność modeli i rozmiarów
ręczna produkcja każdej sztuki 
polska produkcja
tkaniny z certyfikatami od polskich dostawców

tel.517 322 198 www.safebabysag.pl shop@safebabysag.pl



D L A C Z E G O  N A S Z E
Ś L I N I A K I ?

DLACZEGO NASZE ŚLINIAKI ?

RÓŻNE  ROZMIARY I FASONY 1 miejsce
najczęściej kupowany do
żłobków i przedszkoli 

tel.517 322 198 www.safebabysag.pl shop@safebabysag.pl

możliwość dobrania modelu do wieku dziecka, preferencji oraz potrzeb
odchylana kieszeń
idealnie przylegają na szyi
nie ograniczają ruchów
skutecznie chronią przed zabrudzeniem
szersze na ramionach, aby zabezpieczyć ten obszar w czasie kręcenia
główką



wiele wariantów do wyboru : z kieszenią lub bez, z rękawkiem lub
bez, z przedłużeniem na nogi w różnych fasonach
uniwersalne rozmiary (74-98, 98-110) sprawiają, iż długo służą
w rękawkach wszyte gumki
przylegają na szyi
technika wszywania kieszeni tak, aby odstawała i zbierała
spadające resztki posiłku
skutecznie chronią przed zabrudzeniem

CO WYRÓŻNIA NASZE FARTUSZKI ?

RÓŻNORODNE MODELE 
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fartuszki bez rękawka są idealną propozycją
dla dzieci ceniących "zupełną" swobodę w

okolicach rączek

wiązania z tyłu (w każdym modelu)
 pozwalają dopasować rozmiar do dziecka

wszyte w rękaw gumki zapobiegają zsuwaniu się 
na dłoń, jednocześnie pozostawiony otwór

 (w miejscu wszycia gumki) umożliwia samodzielne jej
wydłużenie lub skrócenie w celu dopasowania do

rozmiaru dziecka  

dopracowany krój nie ogranicza ruchów dziecka,
pozwala na naukę samodzielnego jedzenia

 i swobodę w czasie zabaw 

COŚ WIĘCEJ O NASZYCH FARTUSZKACH ?

tułów dziecka jest całkowicie przykryty,
w modelach z przedłużeniem również uda
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doskonała propozycja dla starszych dzieci oraz tych, które
uwielbiają naśladować dorosłych 
zakrywają najbardziej narażone na zabrudzenia części ciała - w
czasie posiłku, zabawy, czy nauk kuchennych
uniwersalny rozmiar zapewniający długie użytkowanie produktu

FARTUCHY, DLACZEGO NASZE?

tel.517 322 198 www.safebabysag.pl shop@safebabysag.pl

DWA WARIANTY - PROSTY I Z FALBANKĄ



 

liście i złote
ananasy  

liście montery psiaki

 

zwierzęta i
baloniki 

super s
 

róże vintage

 

granat
 

ciemna zieleń
 

żółty

WZORY MARZEC 2021
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minimalna ilość zamówienia z jednego wzoru(koloru) to 5szt.



CENA REGULARNA      26,3Ozł
                                                          WZORY               GŁADKA

 
zakup od   10szt.                23,14zł          21,50zł             oszczędzasz  min.     31,60zł
zakup od   25szt.                22,10zł          20,60zł             oszczędzasz  min.   105,00zł
zakup od   50szt.                21,31zł          19,80zł             oszczędzasz  min.   249,50zł
zakup od 100szt.                20,51zł          19,00 zł            oszczędzasz  min.   579,00zł

Ś L I N I A K  r o z m . M

tel.517 322 198 www.safebabysag.pl shop@safebabysag.pl

CENNIK

Ś L I N I A K  r o z m . X L

Ś L I N I A K  Z  P R Z E D Ł U Ż E N I E M

Ś L I N I A K  r o z m . L

CENA REGULARNA      28,76zł
                                                          WZORY               GŁADKA

 
zakup od   10szt.                24,16zł          22,70zł             oszczędzasz  min.     46,00zł
zakup od   25szt.                23,30zł          21,80zł             oszczędzasz  min.   136,50zł
zakup od   50szt.                22,46zł          21,00zł             oszczędzasz  min.   315,00zł
zakup od 100szt.                21,57zł          20,10 zł            oszczędzasz  min.   719,00zł

CENA REGULARNA      29,99zł
                                                          WZORY               GŁADKA

 
zakup od   10szt.                26,39zł          24,90zł             oszczędzasz  min.     36,00zł
zakup od   25szt.                25,19zł          23,70zł             oszczędzasz  min.   120,00zł
zakup od   50szt.                24,29zł          22,80zł             oszczędzasz  min.   285,00zł
zakup od 100szt.                23,39zł          21,90 zł            oszczędzasz  min.   660,00zł

CENA REGULARNA      39,90zł
                                                          WZORY               GŁADKA

 
zakup od   10szt.                33,91zł          32,42zł             oszczędzasz  min.     59,90zł
zakup od   25szt.                33,12zł          31,63zł             oszczędzasz  min.   169,50zł
zakup od   50szt.                32,39zł          30,89zł             oszczędzasz  min.   380,00zł
zakup od 100szt.                31,19zł          29,69 zł            oszczędzasz  min.   880,00zł



CENA REGULARNA      47,90zł
                                                          WZORY               GŁADKA

 
zakup od   10szt.                43,59zł         39,10zł              oszczędzasz  min.     43,10zł
zakup od   25szt.                42,63zł          38,13zł             oszczędzasz  min.   131,75zł
zakup od   50szt.                41,67zł          37,17zł             oszczędzasz  min.   311,50zł
zakup od 100szt.                40,24zł          35,74 zł            oszczędzasz  min.   766,00zł

F A R T U S Z E K  B E Z  R Ę K A W K A         
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CENNIK

F A R T U S Z E K  S U K I E N K A

F A R T U S Z E K  Z  P R Z E D Ł U Ż E N I E M

F A R T U S Z E K  Z  R Ę K A W K I E M

CENA REGULARNA      59,20zł
                                                          WZORY               GŁADKA

 
zakup od   10szt.                54,20zł          49,26zł              oszczędzasz  min.     50,00zł
zakup od   25szt.                53,28zł          48,34zł             oszczędzasz  min.   148,00zł
zakup od   50szt.                52,10zł          47,16zł             oszczędzasz  min.   355,00zł
zakup od 100szt.                50,32zł          45,38 zł            oszczędzasz  min.   888,00zł

CENA REGULARNA      65,50zł
                                                          WZORY               GŁADKA

 
zakup od   10szt.                60,26zł          55,32zł             oszczędzasz  min.     52,40zł
zakup od   25szt.                58,95zł          53,99zł             oszczędzasz  min.   163,75zł
zakup od   50szt.                57,64zł          52,68zł             oszczędzasz  min.   393,00zł
zakup od 100szt.                55,68zł           50,72zł             oszczędzasz  min.   982,00zł

CENA REGULARNA      66,50zł
                                                          WZORY               GŁADKA

 
zakup od   10szt.                61,18zł          56,49zł             oszczędzasz  min.     53,20zł
zakup od   25szt.                59,85zł          55,16zł             oszczędzasz  min.   166,23zł
zakup od   50szt.                58,52zł          53,83zł             oszczędzasz  min.   399,00zł
zakup od 100szt.                56,53zł          51,57 zł            oszczędzasz  min.   997,00zł

dopłata do kieszeni 2,50zł/szt

dopłata do kieszeni 2,50zł/szt



CENA REGULARNA      40,50zł
                                                          WZORY               GŁADKA

 
zakup od   10szt.                32,02zł          30,02zł             oszczędzasz  min.     64,80zł
zakup od   25szt.                32,81zł          30,81zł             oszczędzasz  min.   122,50zł
zakup od   50szt.                31,59zł          29,59zł             oszczędzasz  min.   445,50zł
zakup od 100szt.                30,38zł          28,38 zł            oszczędzasz  min. 1013,00zł

Kupony można podarować dzieciom i ich rodzicom. Stanowią również ciekawy dodatek do
upominków wręczanych dzieciom. 

Miła forma dzielenia się z podopiecznymi wypracowanymi bonusami, która cieszy się
pozytywnym odzewem ze strony rodziców.

SPRAWD� 
NAS

 

Do każdego zamówienia dokładamy KUPONY RABATOWE  upoważniające do zakupu
 w naszym sklepie internetowym www.safebabysag.pl

(nie dotyczy zamówienie egzemplarza próbnego)

Wystawiamy fakturę bez VAT

F A R T U C H

CENNIK

Podane ceny są brutto.

tel.517 322 198 www.safebabysag.pl shop@safebabysag.pl

wyślemy za darmo
wybrany przez Ciebie 

 model

Wyślij zamówienie na próbny egzemplarz 
na adres: shop@safebabysag.pl

wybrany model
nazwa placówki
adres  do korespondencji
numer tel. do kontaktu*

w treści wpisz:

wzór wysyłamy losowo

*dane podane przy złożeniu zamówienia na próbny egzemplarz będą wykorzystane do realizacji zamówienia



PREZENTPREZENT

dla dzieci i rodziców

10% kupony rabatowe na cały asortyment; Można je
dołączyć do prezentu okolicznościowego, z okazji
przyłączenia dziecka do Waszej małej społeczności,
bądź jako miły gest
dodatkowe rabaty na zamówienia dla placówki 
wpisanie placówki do listy naszych partnerów,
publikacji LOGO oraz danych na stronie naszego
sklepu internetowego oraz profilu facebook
certyfikat przynależności do naszego programu
partnerskiego, który można wyeksponować w placówce
uczestnictwo w akcjach oraz programach tematycznie
związanych z działalnością podnosi prestiż placówki,
potwierdza profesjonalizm oraz pokazuje pełne
zaangażowanie i chęć rozwoju
prawo do wykorzystania i publikowania logo Safe
Baby SAG w celu informacji o przynależności do
programu partnerskiego
nie podejmujesz się żadnych zobowiązań

Z doświadczenia wiemy, że wiele placówek prosi rodziców o zaopatrzenie dzieci w śliniaczki lub fartuszki na
czas pobytu w żłobku, przedszkolu czy uczestnictwa w zajęciach rozwojowych. Często również rodzice,

widząc jak dobrze sprawdzają się nasze produkty, chcą je zakupić do prywatnego użytku.

Odpowiadając na potrzeby naszych klientów stworzyliśmy  nowy 
PROGRAM PARTNERSKI KIDS. 

Proste i jasne zasady oraz ogrom korzyści!

CO ZYSKASZ DOŁĄCZAJĄC DO NASZEGO
PROGRAMU PARTNERSKIEGO KIDS?

%%
HEHE
LPLP

thankthank  
you!you!

rabaty dla rodziców
na zakupy w naszym

sklepie internetowym
www.safebabysag.pl

oraz dla placówki

ułatwienie rodzicom
wyboru najlepszego

produktu

podniesienie
prestiżu
placówki

wdzięczność
i uznanie
rodziców

PRZYSTĄP DO PROGRAMU PARTNERSKIEGO

00
żadnych 

zobowiązań, 
jasne zasady

nowe możliwości,
nowe perspektywy,

szansa rozwoju

tel.517 322 198 www.safebabysag.pl shop@safebabysag.pl



ZGODA NA WYKORZYSTANIE LOGO

....................................
(data i miejscowość)

....................................................
(pełna nazwa podmiotu)

....................................................
(adres podmiotu)

....................................................
(adres podmiotu)

OŚWIADCZENIE
 

     Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Safe Baby SAG Magdalena
Mańka NIP 8272183183 przedsiębiorcy oraz logo (znaku towarowego) na potrzeby
projektu "PROGRAM PARTNERSKI KIDS Magdalena Mańka" poprzez m.in.
zamieszczenie logo (znaku towarowego) i firmy przedsiębiorcy w bazie uczestników
w/w programu, opublikowania ich na stronie internetowej oraz innych materiałach
elektronicznych i papierowych związanych z w/w projektem.

W ciągu trzech dni prześlę znak towarowy (LOGO) za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: shop@safebabysag.pl

....................................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

....................................................
(NIP)

załącznik nr 2

w
z
ó
r

 



ZGODA DLA PARTNERA NA WYKORZYSTANIE LOGO

....................................
(data i miejscowość)

OŚWIADCZENIE
 

     Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie przez .............................................
przedsiębiorcy oraz logo (znaku towarowego) na potrzeby projektu "PROGRAM
PARTNERSKI KIDS Magdalena Mańka" poprzez m.in. opublikowania logo (znaku
towarowego) i firmy przedsiębiorcy na stronie internetowej oraz innych
materiałach elektronicznych i papierowych związanych z w/w projektem.

....................................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Safe Baby SAG Magdalena Mańka
98-200 Sieradz
ul. Armii Krajowej 22b/12
NIP 8272183183

w
z
ó
r

 



REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE 

....................................
(data i miejscowość)

....................................................
(pełna nazwa podmiotu)

....................................................
(adres podmiotu)

....................................................
(adres podmiotu)

OŚWIADCZENIE
 

     Rezygnuję z uczestnictwa w projekcie "PROGRAM PARTNERSKI KIDS Magdalena
Mańka" NIP 8272183183 oraz cofam zgodę na wykorzystanie przez Safe Baby SAG
Magdalena Mańka przedsiębiorcy oraz logo (znaku towarowego) na potrzeby
projektu "PROGRAM PARTNERSKI KIDS Magdalena Mańka" poprzez m.in.
zamieszczenie logo (znaku towarowego) i firmy przedsiębiorcy w bazie uczestników
w/w programu, opublikowania ich na stronie internetowej oraz innych materiałach
elektronicznych i wersjach papierowych.
      Zgodnie z regulaminem projektu zobowiązuję firmę Safe Baby SAG Magdalena
Mańka do zaniechania wszelkich publikacji z danymi firmy, którą reprezentuję w
wersji elektronicznej w ciągu 7dni od dnia dostarczenia oświadczenia oraz
zaprzestania nowych wydruków wersji papierowych związanych z w/w projektem z  
danymi firmy.

....................................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

....................................................
(NIP)

załącznik nr 3

w
z
ó
r

 



REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

  

Niniejszy regulamin określa zasady działania i uczestnictwa 
w Programie Partnerskim KIDS Safe Baby SAG Magdalena Mańka

Do Programu przystąpić mogą osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami
prawnymi oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Aby zostać Partnerem w Programie, należy wyrazić chęć przystąpienia do programu poprzez
wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1)oraz zgody na wykorzystanie LOGO i
danych placówki w celach informacyjnych i promocyjnych przez Producenta (załącznik nr2).
Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście lub listownie do siedziby Producenta.
Partner zobowiązuje się do przesłania znaku towarowego (logo) drogą elektroniczna na adres
shop@safebabysag.pl w ciądu trzech dni od dnia przystąpienia do Programu.
W razie zmiany danych, Partner zobowiązuje się przekazać stosowną informację na adres email:
shop@safebabysag.pl, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od zaistnienia zmiany.
Partner zobowiązuje się zaakceptować oraz przestrzegać niniejszego regulaminu wraz z jego
zmianami.
Partner, w ramach uczestnictwa w Programie, otrzymuje niewyłączne prawo do promowania
Producenta oraz jego sklepu internetowego www.safebabysag.pl przy pomocy udostępnionych
mu w tym celu przez Safe Baby SAG materiałów reklamowych, linków polecających oraz własnych
form promocji, które nie naruszają dobrej opinii Producenta.

Partner, w ramach uczestnictwa w Programie, otrzymuje kupony rabatowe, które można
realizować w Sklepie. 

wysokość rabatu minimum 10% 

Definicje

 
Producent - oznacza Safe Baby SAG Magdalena Mańka z siedzibą w 98-200 Sieradz ul. Armii Krajowej
22b/12 NIP 8272183183
 
Sklep -  sklep producenta www.safebabysag.pl
 
Partner - oznacza uczestnika  programu
 
Program - oznacza Program Partnerski KIDS

Uczestnictwo w Programie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 
 
 
Założenia współpracy

1.

 

 



Partner
Partner otrzymuje 2% zniżki na zakupy u Producenta za przystąpienie do programu. Zniżka
naliczana od cen z aktualnej ofercie handlowej kierowanej do placówek oświatowych i opiekuńczych
UWAGA! Pierwszych 10 Partnerów otrzyma zniżkę 10% bez konieczności dokonywania
zakupów.
Partner otrzymuje 2% zniżki na zakupy u Producenta za każde zamówienie wysokości 800zł 
zniżka naliczana od cen z aktualnej oferty handlowej kierowanej do placówek oświatowych oraz
opiekuńczych
wartość zamówień sumuje się, przykłady:[ jeśli placówka złoży I zamówienie na kwotę 550zł, II na
kwotę 300zł, zostaną one zsumowane i naliczona zniżka 2% na kolejne zamówienie pozostałe 50zł
zostanie dodane do kwoty następnego zamówienia i przyznania kolejnej zniżki] [jeśli placówka złoży
zamówienie na kwotę 2000zł, to zostanie przyznana zniżka 4% na kolejne zamówienie pozostałe
400zł zostanie dodane do kwoty następnego zamówienia i przyznania kolejnej zniżki]
maksymalna wysokość zniżki 10%
W przypadku zwrotu zamówienia przyznana zniżka za zamówieni zostanie anulowana.
Producent i Partner wyrażają zgodę na wzajemne wykorzystywanie znaku firmowego, nazwy i adresu
w celu 
informowania o wzajemnej współpracy
zwiększenia liczby odbiorców
podniesienia atrakcyjności  swojej oferty
Strony nie mogą podejmować działań będących w skutkach niekorzystne dla jednostki
udostępniającej znak firmowy, w szczególności
wydawanie i publikowanie negatywnych opinii
zestawianie znaku firmowego w niekorzystnych kontekstach (np. wśród znaków innych firm
zajmujących się sprzedażą broni, artykułów erotycznych itp.)
posługiwania się jako własnym
dokonywania zmian w znaku firmowym
Odwołanie zgody na wykorzystywanie znaku firmowego i danych placówki jest jednoznaczne z
wystąpieniem z programu i utratę wypracowanych zniżek.
Partner może wystąpić z Programu w każdej chwili. W tym celu należy wypełnić "oświadczenie o
rezygnacji z udziału w Programie" i dostarczyć osobiście lub listownie do Producenta. Producent
niezwłocznie (nie dłużej niż w ciągu 7dni od dnia otrzymania rezygnacji z udziału  programie) 
 zaprzestanie publikacji znaku towarowego oraz danych placówki w treściach elektronicznych oraz
druku form papierowych z udziałem znaku towarowego oraz danych placówki. Wszystkie formy
papierowe z znakiem towarowym oraz danymi firmy wydrukowane przed datą realizacji pozostaną
bez zmian oraz Producent ma prawo do ich wykorzystywania.
Producent zobowiązuje się niezwłocznie (nie dłużej niż w ciągu 7dni od dnia przystąpienia do
programu partnerskiego) do
publikacji na stronie Sklepu danych Partnera oraz udostępnienie na profilu FB Producenta 
 informacji o nowym uczestniku programu
przesłania kuponów rabatowych na wskazany przez Partnera adres

Czas trwania Programu jest nieograniczony. Producent  może jednak w każdym czasie zakończyć
Program. 
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Czas obowiązywania programu
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Sklep nie ponosi odpowiedzialności względem Partnera:-
za straty wynikłe w związku z niewłaściwym działaniem lub brakiem działania strony Sklepu,
 za żadne działania podjęte przez Partnera w ramach Programu,
za opłaty pośrednie, opłaty transakcyjne i inne koszty ponoszone przez Partnera.
Jeśli wypełnienie jakichkolwiek obowiązków Producenta wynikających z niniejszego regulaminu
będzie niemożliwe w wyniku bezpośredniego lub pośredniego działania czynników zewnętrznych
oraz losowych- takich jak utrata zasilania lub awaria sprzętu użytkowanego przez Sklep - takich jak
pożar lub powódź, jak i z uwagi na zaistnienie siły wyższej, świadczenie usług na rzecz Partnera, jak i
Klientów może zostać w całości lub w części czasowo zawieszone. Partner może zostać usunięty z
Programu w razie uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia okoliczności:
podania nieprawdziwych bądź nieaktualnych danych 
wprowadzania w błąd innych podmiotów celem wywołania u nich straty bądź celem osiągnięcia
swojej korzyści,
działania na szkodę Sklepu,
naruszenia w związku z Programem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Sklepu .

Administratorem danych osobowych Partnera jest Magdalena Manka, ul. Armii Krajowej 22b/12,     
 98-200 Sieradz, NIP 8272183183 które są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 230 poz. 1371).
Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie.
Dane zbierane podczas rejestracji to: imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, nazwa
firmy oraz nip firmy, ilość oraz wiek podopiecznych, ilość oddziałów.

Ograniczenia i odpowiedzialność
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Polityka prywatności 
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IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA PLACÓWKI

NIP

ADRES PLACÓWKI 
(DO KORESPONDENCJI)

ADRES MAIL

NUMER TELEFONU

Zgłoszenie uczestnictwa 
w Programie Partnerskim KIDS Safe Baby SAG Magdalena Mańka

INFORMACJE 
O 

DZIECIACH

ILOŚĆ DZIECI

PRZEDZIAŁ WIEKOWY DZIECI

ILOŚĆ ODDZIAŁÓW

ILOŚĆ OPIEKUNÓW

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem przystąpienia do Programu Partnerskiego
KIDS Safe Baby SAG Magdalena Manka

data i podpis

"Informacje o dzieciach" mają ułatwić Producentowi dopasowanie oferty do potrzeb placówki i nie
będą wykorzystywane do publikacji.

Wyrażam zgodę na przesyłanie aktualnej oferty handlowej oraz materiałów marketingowych.

załącznik nr 1
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REGULAMIN ZAKUPÓW HURTOWYCH

Niniejszy regulamin określa zasady realizacji zamówień
hurtowych u Producenta Safe Baby SAG Magdalena Mańka

Do poniższej umowy nie mają zastosowania przepisy dotyczące ochrony konsumentów Ustawy z
dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
Producent: Magdalena Mańka 98-200 Sieradz ul. Armii Krajowej 22b/12 NIP 8272183183.
Siedziba: 98-200 Sieradz ul. Armii Krajowej 22b/12.  
Kontakt: 
w siedzibie Producenta po wcześniejszym ustaleniu terminu
telefonicznie pod numerem 517 322 198 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.30.
poczta elektroniczna shop@safebabysag.pl 
Producent prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski. Zamówienia przyjmowane są przez
całą dobę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie z późniejszym
potwierdzeniem zgodności składanego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zamówienia składane po godzinach pracy Producenta, będą weryfikowane pod względem
poprawności następnego dnia roboczego.
Po złożeniu zamówienia, zamawiający otrzyma e-mailem wiadomość, o przyjęciu zamówienia do
realizacji oraz prośbę o potwierdzenie zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia przez
zamawiającego w ciągu 24 godzin, skutkuje anulowaniem zamówienia.
Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania przelewu od zamawiającego na kwotę
ustaloną podczas zamówienia. 
Numer konta do opłacenia zamówienia: 96 1240 3275 1111 0010 1155 0896
Po rozpoczęciu realizacji zamówienia, nie jest możliwa zmiana,  anulowanie zamówienia bądź
odstąpienie.
Producent powadzi sprzedaż towaru na zamówienie. W przypadku braku dostępności
komponentów koniecznych do realizacji zamówienia zamawiający zostanie o tym powiadomiony;
ma możliwość rezygnacji z całego zamówienia, rezygnacji z części zamówienia, lub oczekiwania na
realizację zamówienia w całości.
Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy In Post na adres wskazany podczas finalizacji
zamówienia. Koszt przesyłki ponosi zamawiający, chyba że strony zdecydują inaczej na mocy
indywidualnych ustaleń. Ceny przesyłek kurierskich są uzależnione od wagi przesyłki. Koszt
przesyłki każdorazowo wyszczególniony jest podczas finalizacji zamówienia. Regulamin i warunki
przewozu znajdują się na stronie In Post pod adresem https://inpost.pl/regulaminy.
Przyjęcie przez Producenta zamówienia do realizacji jest każdorazowo potwierdzane stosownym
zawiadomieniem, które wymaga akceptacji przez zamawiającego. Brak zawiadomienia o przyjęciu
zamówienia o realizacji, bądź brak potwierdzenia zamówienia skutkuje anulowaniem całego
zamówienia. 

Niniejszy regulamin ma zastosowanie dla wszystkich podmiotów gospodarczych, dokonujących
zakupów na rzecz swojej działalności gospodarczej.
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Wymagane jest wpłacenie na konto Producenta zaliczki w wysokości min 40% wartości
zamawianego towaru. W przypadku rezygnacji zamawiającego z zakupu Producent nie jest
zobowiązany do zwrotu zaliczki, chyba że strony postanowią inaczej.
Termin otrzymania przez zamawiającego przesyłki z zamówieniem, to czas potrzebny na
przygotowanie przesyłki. Każdorazowo jest ustalany w czasie składania zamówienia. Realizacje
zamówień będą wykonywane w najkrótszym możliwym czasie. Zamawiający ma ponadto
możliwość osobistego odbioru zamówienia w siedzibie. Odbiór osobisty następuje po
każdorazowym umówieniu terminu odbioru i jest bezpłatny.
Dowodem zakupu jest dołączona do każdej przesyłki faktura Vat. Faktury Vat wystawiane są po
podaniu wszystkich wymaganych danych przy składaniu zamówienia: imię i nazwisko lub nazwa
nabywcy towarów, adres i numery NIP.
Producent udziela gwarancji 6mc.
Zamawiającemu przysługuje prawo naprawy gwarancyjnej towarów, objętych gwarancją. Naprawy
gwarancyjne dotyczą usterek towarów powstałych podczas normalnego użytkowania. Naprawy
gwarancyjne, wykonywane są po akceptacji reklamacji w terminie 21 dni od dostarczenia
uszkodzonego towaru do siedziby. Naprawy gwarancyjne wykonywane są na koszt producenta
Każdy towar, wysyłany do klienta jest sprawdzany pod względem jakości, starannie zabezpieczony
i zapakowany, aby w stanie nieuszkodzonym dotarł do zamawiającego. Jeżeli przy odbiorze
przesyłki zostaną stwierdzone uszkodzenia opakowania i zawartości przesyłki, koniecznym jest
zamieszczenie na liście przewozowym stosownej informacji i spisanie w obecności kuriera
protokołu szkody. Zamawiający w powyższej sytuacji powinien skonsultować dalsze postępowanie
z Producentem. Reklamacje uszkodzeń podczas transportu przesyłek odebranych bez zastrzeżeń
nie muszą być uznawane przez Producenta.
Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu towaru niezgodnego z umową. Zamawiający ma
obowiązek niezwłocznego poinformowania o niezgodności towaru z umową w formie pisemnej -
dopuszczalne jest wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres shop@safebabysag.pl.
Producent rozpatrzy wszelkie reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia i
uszkodzonego/ niezgodnego z umową towaru. Reklamacjom nie podlegają uszkodzenia
mechaniczne, uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem towaru. W przypadku
uznanej niezgodności towaru z umową Producent zobowiązany jest do naprawy, lub wymiany
towaru. Jeśli taka czynność jest niemożliwa, zamawiający otrzyma zwrot wpłaconej za towar
należności. 
Reklamacje składane winny być do Producenta, uprzednio na piśmie. Po uzgodnieniu warunków
postępowania reklamacyjnego, towar powinien być dostarczony na koszt zamawiającego siedziby
Producenta. W przypadku uznanych reklamacji zamawiającemu przysługuje zwrot w/w kosztów
transportu towaru. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, zamawiający może odebrać
reklamowany towar osobiście w siedzibie lub towar zostanie przesłany na koszt zamawiającego.
Jeżeli zamawiający stwierdzi wady produktu, winien natychmiast powiadomić o tym Producenta i
zaprzestać użytkowania wadliwego produktu. 
Zwrotów towaru, w szczególności noszących ślady użytkowania, od podmiotów gospodarczych
Producent nie przyjmuje, chyba że strony postanowią inaczej na mocy indywidualnych uzgodnień.
Dane adresowe podane w czasie składania zamówienia są, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późn.
zmianami)przetwarzane i gromadzone. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi
zamówień i w nie będą udostępniane osobom trzecim. Zamawiający ma prawo do wglądu,
modyfikacji i do usunięcia swoich danych osobowych.
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Wszystkie ceny  są cenami wyrażonymi w złotych polskich.
Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, dokonując
zakupu akceptuje regulamin i związany jest jego postanowieniami.
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