
WARUNKI SPRZEDAŻY 
 
 

1. Sprzedaż w dni robocze w godzinach 7:00-18:00, w soboty w godzinach 7:00-
15:00. Niedziele i święta nieczynne.  W okresie jesiennym w dni robocze od 
7:00 do zmierzchu, w soboty 7:00-15:00. 

2. Szkółka nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej (kurier, poczta) 
3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w trakcie sezonu 
4. Płatność za rośliny gotówką/kartą przy odbiorze lub przelewem przed 

odbiorem. Dla stałych klientów możliwość odroczenia terminu płatności. 
5. Materiał kopany z gruntu sprzedawany jest sezonowo z zabezpieczoną bryłą 

korzeniową.  
Drzewa i krzewy iglaste kopane z gruntu dostępne od połowy września do 
połowy maja (zależne od pogody i gatunku).  
Drzewa i krzewy liściaste kopane z gruntu dostępne od końca października do 
końca kwietnia (zależne od pogody i gatunku). 

6. Ceny hurtowe stosujemy dla szkółkarzy, centrów ogrodniczych oraz firm 
zakładających zieleń. 

7. Termin odbioru roślin w ilościach hurtowych oraz materiału kopanego z gruntu 
prosimy uzgadniać wcześniej telefonicznie. 

8. Podane ceny są cenami netto. Gospodarstwo prowadzone jest przez rolnika 
ryczałtowego zwolnionego z podatku na postawie art. 43 ust. 1 pkt. 3.  
W przypadku wystawiania Faktury RR należy do ceny netto doliczyć 7% VAT. 

9. Kupujący ponosi koszt opakowań dodatkowych (skrzynki, palety, 
skrzyniopalety itp) niezbędnych do prawidłowego transportu towarów oraz 
koszty związanych z transportem. 

10. Na życzenie klienta organizujemy transport odpłatnie na terenie całego kraju. 
Transport jest uzgadniany i wyliczany indywidualnie dla każdego klienta. 
Dostawa nie zawiera rozładunku. 

11. Szkółka nie udziela gwarancji na przyjęcie się roślin. Kupujący jest 
zobowiązany sprawdzić towar bezpośrednio przy odbiorze oraz przy należytej 
staranności i zachowaniu zasad sztuki ogrodowej wykonać nasadzenia i 
prowadzić pielęgnację roślin. Wszelkie reklamacje dotyczący ilości, jakości i 
wielkości roślin należy składać w chwili odbioru zamówienia. 

12. Szkółka jest wolna od odpowiedzialności w granicach siły wyższej – m.in. 
susza, mróz, zaatakowanie materiału szkółkarskiego przez choroby i szkodniki. 

13. Rośliny będące w promocji, sprzedawane są w cenie specjalnej, w związku z 
tym nie podlegają dodatkowym rabatom. 
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