
 

                                                                                                                           PMB Sp. z o.o. 
                                                                                                                           Ul. Armii Krajowej 8 
                                                                                                                           17-300 Siemiatycze 
                                                                                                                           NIP: 544 154 14 43 

 

 
Regulamin sprzedaży ratalnej PMB Sp. z o.o. 

 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki sprzedaży ratalnej towarów oferowanych przez 
PMB sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach (17-300) przy ul. Armii Krajowej 8; NIP: 5441541443, REGON: 
385900060. 
2. Regulamin obowiązuje od 16.05.2022 r. do odwołania. 
3. Postanowienia Regulaminu określają warunki sprzedaży towaru na raty bezpośrednio pomiędzy PMB Sp. z 
o.o. a Kupującym bez udziału banków lub innych instytucji finansowych. 
4. Warunki Regulaminu są dostępne na stronie internetowej www.parkingmagicbox.com. 
5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych. 
 
§ 2 WARUNKI ZAKUP TOWARU  NA RATY 
1. W ramach sprzedaży ratalnej PMB Sp. z o.o. oferuje Kupującym, na warunkach określonych w niniejszym 
Regulaminie, zakup towarów oferowanych na stronie www.parkingmagicbox.com. 
2. Kupujący zawiera z PMB Sp. z o.o. umowę sprzedaży na raty towaru składając zamówienie oraz akceptując 
Warunki zamówienia dostępne na stronie www.parkingmagicbox.com. 
3. Kwoty poszczególnych rat oraz numer rachunku bankowego do wpłat wskazane zostaną Kupującemu przez 
PMB Sp. z o.o. po złożeniu zamówienia zgodnie z Warunkami zamówienia. 
4. Przed realizacją dostawy Kupujący zobowiązany jest do wpłaty na konto bankowe PMB Sp. z o.o. zadatku w 
wysokości 500zł. Pozostałą do zapłaty kwotę Kupujący może, według podjętej przez siebie decyzji, rozłożyć na 
od 2 do 6 miesięcznych rat. Przy wyborze przez Kupującego produktu na raty, do ceny towaru doliczona zostaje 
opłata operacyjna w łącznej kwocie 200 zł, która zostanie podzielona przez ilość rat i spłacana będzie częściowo 
przy spłacie każdej z określonych rat. 
5. Deklarację zakupu towaru na raty i ich liczbę Kupujący zobowiązany jest wskazać w zamówieniu. Złożenie 
deklaracji zakupu towaru na raty oznacza akceptację wszystkich warunków Regulaminu. 
6. Kupujący zobowiązany jest do opłacania na konto bankowe PMB Sp. z o.o. poszczególnych rat do 10-go dnia 
każdego miesiąca zgodnie z harmonogramem zakupu na raty, który otrzyma od PMB Sp. z o.o. po złożeniu 
zamówienia. Zapłata pierwszej raty powinna być dokona przez Kupującego w pierwszym miesiącu 
następującym po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa towaru. 
7. Za dzień zapłaty raty uważa się dzień wpływu należności na konto bankowe PMB Sp. z o.o.. 
8. Kupujący ma prawo do zapłaty raty, kilku rat lub całości ceny towaru przed wymaganym terminem płatności.  
9. Wpłaty dokonywane na konto bankowe PMB Sp. z o.o. w pierwszej kolejności będą zaliczane na poczet 
odsetek od nieuregulowanych terminowo rat, a następnie na poczet najwcześniej wymagalnych rat. 
10. PMB Sp. z o.o. uprawniona jest do żądania od Kupującego zapłaty całej nieuiszczonej części ceny towaru w 
sytuacji, gdy Kupujący jest w zwłoce z zapłatą co najmniej dwóch rat, zaś łączna suma zaległych rat przewyższa 
jedną piątą część umówionej ceny. 
11. PMB Sp. z o.o. ma uprawnienie do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy Kupujący jest w zwłoce z zapłatą 
co najmniej dwóch rat, zaś łączna suma zaległych rat przewyższa jedną piątą część umówionej ceny. W razie 
wystąpienia opisanej powyżej sytuacji PMB Sp. z o.o. wyznaczy Kupującemu dodatkowy 7-dniowy termin do 
zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Sprzedający 
będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Wyznaczenie terminu nastąpi poprzez skierowanie do 
Kupującego wezwania do zapłaty, które zostanie Kupującemu przesłane na adres e-mailowy wskazany przez 
Kupującego w zamówieniu.  
12. W przypadku opóźnienia w terminowej zapłacie części lub całości rat Kupujący zobowiązany jest do zapłaty 
na rzecz PMB Sp. z o.o. maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od dnia następującego po 
dniu, w którym upłynął określony termin płatności raty. 
13. Z chwilą wydania towaru odpowiedzialność z tytułu jego uszkodzenia lub utraty przechodzi na Kupującego. 
14. PMB Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności przedmiotu sprzedaży aż do uiszczenia ceny w całości. 
15. PMB Sp. z o.o. odbierając od Kupującego urządzenie może żądać od Kupującego odpowiedniego 
wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie rzeczy. 


