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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der 

kfzteile24 GmbH 

für Onlinegeschäfte und telefonische Bestellungen 

1. Geltungsbereich 

1.1.  Die kfzteile24 bietet privaten und gewerblichen 

Kunden (nachfolgend: „Kunde“ oder „Kunden“) ein 

Vollsortiment von Autoteilen an. Diese allgemeinen 

Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen 

von Kunden im Onlineshop der kfzteile24 GmbH, Am 

Treptower Park 28-30, D-12435 Berlin (nachfolgend 

„kfzteile24“) sowie für telefonische Bestellungen. Sie 

regeln das Zustandekommen des Vertrages 

zwischen kfzteile24 und einem Kunden, die 

Abwicklung von geschlossenen Verträgen und die 

wechselseitigen Rechte und Pflichten. 

1.2. Für die Geschäftsbeziehung zwischen kfzteile24 und 

dem Kunden gelten ausschließlich die 

nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung vom Kunden 

gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des 

Kunden erkennt kfzteile24 nicht an, es sei denn, 

kfzteile24 hat ausdrücklich ihrer Geltung 

zugestimmt. 

1.3. Die technischen Voraussetzungen für die Nutzung 

unserer Dienstleistungen sind wie folgt: (1) Zugang 

zum Internet; (2) Firefox, Opera, Internet Explorer; 

(3) Zugang zu E-Mail Box; (4) 

Mindestausrüstungsanforderungen; (5) aktive 

Cookies und Java Script. 

1.4. Der Kunde ist verpflichtet, den Shop in einer Weise 

zu nutzen, die das Gesetz und die guten Sitten nicht 

verstößt. Der Kunde hat die persönlichen Güter und 

die Urheberrechte der kfzteile24 und Dritter zu 

beachten. Der Kunde ist verpflichtet, ausschließlich 

diejenige Inhalte anzugeben, die nicht rechtswidrig 

sind. 

 

 

 

 

 

 

2. Anbieter und Vertragspartner 

Anbieter des Onlineshops ist und Vertragspartner 

des Kunden wird: 

kfzteile24 GmbH, Am Treptower Park 28-30, D-

12435 Berlin  

Telefon:                  +48 22 292 2281 

Fax:   +49 30/40 50 40-0089 

E-Mail:               info@carpardoo.pl 

Registergericht: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg,    

                          HRB 100363 

Geschäftsführer: Markus Winter (Vorsitzender), 

                            Bernd Humke  

Beirat:          Christian Bubenheim    

                           (Vorsitzender) 

Ogólne Warunki Handlowe (OWH) spółki kfzteile24 

GmbH 

do obsługi sklepu internetowego i zamówień 

telefonicznych 

1. Zakres obowiązywania 

1.1. Spółka kfzteile24 oferuje klientom prywatnym oraz 

przedsiębiorcom (zwanymi poniżej „Klientem lub 

Klientami”) pełen asortyment części 

samochodowych. Niniejsze Ogólne Warunki 

Handlowe obowiązują dla wszystkich zamówień 

Klientów złożonych w sklepie internetowym spółki 

kfzteile24 GmbH, Am Treptower Park 28-30, D-

12435 Berlin (zwanym poniżej "sklepem 

internetowym kfzteile24") oraz dla zamówień 

telefonicznych. Regulują one zawieranie umów 

sprzedaży pomiędzy sklepem internetowym 

kfzteile24 i Klientem, realizację zawartych umów oraz 

wzajemne prawa i obowiązki. 

1.2. Wobec transakcji handlowych pomiędzy sklepem 

internetowym kfzteile24 i Klientem obowiązują 

wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Handlowe w 

wersji obowiązującej w chwili złożenia zamówienia 

przez Klienta. Odmienne warunki Klienta nie są 

akceptowane przez sklep internetowy kfzteile24, 

chyba że sklep internetowy kfzteile24 wyraził w 

sposób jednoznaczny swoją zgodę na to. 

1.3. Wymogi techniczne dotyczące korzystania z usług 

sklepu internetowego kfzteile24 przedstawiają się 

następująco: (1) dostęp do Internetu; (2) Firefox, 

Opera, Internet Explorer albo Chrome; (3) dostęp do 

skrzynki poczty elektronicznej; (4) minimalne wymogi 

dot. wyposażenia; (5) aktywna opcja obsługi plików 

cookie i Java Script. 

1.4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu 

internetowego w sposób, który nie stoi 

w sprzeczności z przepisami prawa ani dobrymi 

obyczajami. Klient zobowiązany jest do 

przestrzegania dóbr osobistych oraz praw autorskich 

sklepu internetowego kfzteile24 i osób trzecich. Klient 

zobowiązany jest do podawania wyłącznie takich 

treści, które nie są sprzeczne z prawem. 

 

2. Operator i partner umowny 

Operatorem sklepu internetowego oraz partnerem 

umownym Klienta jest spółka: 

kfzteile24 GmbH, Am Treptower Park 28-30, D-

12435 Berlin  

Telefon: +48 22 292 2281 

Faks:  +49 30/40 50 40-0089 

e-mail:  info@carpardoo.pl 

Sąd rejestrowy:  Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, 

HRB 100363 

Zarząd: Markus Winter (prezes),                    

                           Bernd Humke 

Rada:  Christian Bubenheim (prezes) 

NIP VAT: DE 814625732 
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Umsatzsteuer-ID: DE 814625732 

 

3. Vertragsschluss, Vertragssprache und 

Speicherung des Vertragstextes 

3.1.  Vertragsschluss bei Bestellungen über unseren 

Onlineshop 

 

3.1.1. Die Präsentation der Waren in unserem 

Onlineshop ist kein verbindliches Angebot an den 

Kunden, sondern stellt lediglich einen Online-

Verkaufsprospekt dar. 

3.1.2. Die Absendung der Bestellung (des 

Onlinebestellformulars) durch den Kunden mit 

Anklicken des Buttons [ich kaufe und bezahle] stellt 

ein verbindliches Angebot des Kunden an kfzteile24 

zum Abschluss eines Kaufvertrages über die in der 

Bestellung enthaltenen Waren zu den mit der 

Bestellung übermittelten Konditionen dar. 

3.1.3. Die Akzeptanz der Bestellung liegt bei uns. Nach 

Eingang der Bestellung schickt kfzteile24 dem 

Kunden eine E-Mail, die den Eingang der Bestellung 

bei kfzteile24 bestätigt und deren Einzelheiten 

aufführt (Bestell- und Vertragsbestätigung). Mit 

dieser E-Mail-Bestätigung kommt der Kaufvertrag 

zustande. 

 

3.2. Vertragsschluss bei telefonischen Bestellungen 

3.2.1. Auch hier gilt: Die Präsentation der Waren in 

unserem Onlineshop ist kein verbindliches Angebot 

an den Kunden, sondern stellt lediglich einen Online-

Verkaufsprospekt dar. 

 

3.2.2. Die telefonische Bestellung durch den Kunden 

stellt ein verbindliches Angebot des Kunden an 

kfzteile24 zum Abschluss eines Kaufvertrages über 

die bestellten Waren dar. Die Kosten bei einer 

Telefonatsverbindung zwischen Polen und 

Deutschland können höher als übliche, inländische 

Telefonkosten sein.  

3.2.3. Die Entgegennahme der Bestellung durch die 

Telefonisten von kfzteile24, die lediglich 

Empfangsboten sind und keine rechtsgeschäftlichen 

Erklärungen für kfzteile24 abgeben können, stellt 

noch keine verbindliche Annahme der Bestellung 

des Kunden dar. 

 

3.2.4. Nach Eingang der Bestellung schickt kfzteile24 

dem Kunden eine E-Mail, die den Eingang der 

Bestellung bei kfzteile24 bestätigt und deren 

Einzelheiten aufführt (Bestell- und 

Vertragsbestätigung). Mit dieser E-Mail-Bestätigung 

kommt der Kaufvertrag zustande. 

 

 

3.3. Vertragssprache und Speicherung des 

Vertragstexts 

 

3. Zawarcie umowy, język umowy i utrwalanie treści 

umowy 

3.1. Zawieranie umowy w przypadku zamówień 

składanych za pośrednictwem sklepu internetowego 

kfzteile24 

3.1.1. Prezentacja towarów w sklepie internetowym 

kfzteile24 nie stanowi oferty wiążącej wobec Klienta, 

lecz pełni jedynie rolę prospektu sprzedaży w wersji 

online. 

3.1.2. Wysłanie zamówienia (formularza zamówienia 

online) przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku 

ekranowego [kupuję i płacę] stanowi wiążącą ofertę 

Klienta wobec sklepu internetowego kfzteile24 na 

zawarcie umowy sprzedaży towarów wymienionych 

w zamówieniu na warunkach ustalonych w 

zamówieniu. 

3.1.3. Akceptacji zamówienia dokonuje sklep 

internetowy kfzteile24. Po wpłynięciu zamówienia 

sklep internetowy kfzteile24 przesyła do Klienta maila 

z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez 

sklep internetowy kfzteile24 i wymienia jego 

szczegóły (potwierdzenie złożenia zamówienia i 

zawarcia umowy sprzedaży). Poprzez przesłanie 

mailem potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy 

sprzedaży. 

3.2. Zawieranie umów w przypadku zamówień 

składanych telefonicznie 

3.2.1. Także w tym przypadku obowiązuje powyższy 

zapis: prezentacja towarów w sklepie internetowym 

kfzteile24 nie stanowi oferty wiążącej wobec Klienta, 

lecz pełni jedynie rolę prospektu sprzedaży w wersji 

online. 

3.2.2. Złożenie przez Klienta zamówienia przez telefon 

stanowi wiążącą ofertę Klienta wobec sklepu 

internetowego kfzteile24 na zawarcie umowy 

sprzedaży zamówionych towarów. Koszty rozmowy 

telefonicznej pomiędzy Polską i Niemcami mogą być 

wyższe od zwyczajowych opłat za rozmowy krajowe. 

3.2.3. Przyjęcie zamówienia przez konsultanta 

telefonicznego sklepu internetowego kfzteile24, który 

pełni jedynie rolę osoby upoważnionej do 

przyjmowania zamówień i nie jest uprawniony do 

składania oświadczeń woli w imieniu sklepu 

internetowego kfzteile24, nie stanowi jeszcze 

wiążącego przyjęcia zamówienia Klienta. 

3.2.4. Po wpłynięciu zamówienia sklep internetowy 

kfzteile24 przesyła do Klienta maila z potwierdzeniem 

otrzymania zamówienia przez sklep internetowy 

kfzteile24 i wymienia jego szczegóły (potwierdzenie 

złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży). 

Poprzez przesłanie mailem potwierdzenia 

otrzymania zamówienia dochodzi do zawarcia 

umowy sprzedaży. 

3.3. Język umowy i utrwalanie  treści umów 

3.3.1. Umowa z polskim konsumentem zawarta zostaje 

w języku polskim. Na wyraźne życzenie Konsumenta 
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3.3.1. Der Vertrag mit polnischen Verbrauchern wird in 

polnischer Sprache abgeschlossen. Auf 

ausdrücklichen Wunsch des Verbrauchers ist es 

möglich, den Kaufvertrag in deutscher Sprache 

abzuschließen. Der Vertrag mit Kunden aus anderen 

Ländern kann in einer anderen Sprache 

abgeschlossen werden.  

3.3.2. Der Vertragstext (die Bestellung) eines Kunden 

wird von uns gespeichert. Dieser gespeicherte 

Vertragstext ist für den Kunden jedoch nicht 

zugänglich. Der Käufer hat aber die Möglichkeit, den 

Vertragstext seiner Bestellung entsprechend den 

nachfolgenden Regelungen zu archivieren. 

3.3.3. Der Kunde kann diese Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen im Onlineshop jederzeit in 

der jeweils aktuellen Fassung einsehen; veraltete 

Fassungen werden dort nicht vorgehalten. Der 

Kunde kann dieses Dokument ferner ausdrucken 

oder speichern, z.B. indem er die üblichen 

Funktionen seines Programms zum Betrachten von 

Internetseiten (=Browser: dort meist „Datei“ -> 

„Drucken“ bzw. „Speichern unter“) nutzt. 

3.3.4. Der Kunde kann zusätzlich die Daten seiner 

Bestellung archivieren, indem er bei einer Bestellung 

im Onlineshop die auf der letzten Seite des 

Bestellablaufs im Onlineshop zusammengefassten 

Daten mit Hilfe der Funktionen seines Browsers 

ausdruckt bzw. speichert oder der Käufer wartet die 

Bestell- und Vertragsbestätigung ab, die wir dem 

Kunden zusätzlich per E-Mail nach Abschluss seiner 

Bestellung an die von ihm angegebene E-Mail-

Adresse zukommen lassen. Diese E-Mail enthält 

noch einmal die Daten der Bestellung des Käufers 

und diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 

lässt sich ausdrucken bzw. mit dem E-Mail-

Programm des Käufers abspeichern. 

 

 

 

 

4. Kommentarlose Warenrücksendung innerhalb 

der Widerrufsfrist 

 

Wenn Sie uns gelieferte Ware(n) innerhalb der 

Widerrufsfrist (siehe zu den Einzelheiten die 

Widerrufsbelehrung) ohne weitere Angaben an uns 

zurücksenden, werten wir die Rücksendung als 

Widerruf. Sollten Sie keinen Widerruf wünschen, 

sondern Gewährleistungsansprüche geltend oder 

von Ihrem Rückgaberecht (vgl. Ziffer 5.) Gebrauch 

machen wollen, bitten wir Sie, uns dies bei der 

Rücksendung ausdrücklich mitzuteilen. 

 

5. „100 Tage Rückgaberecht“ 

Zusätzlich zu Ihrem gesetzlichen Widerrufsrecht 

räumt Ihnen kfzteile24 ein freiwilliges 100tägiges 

Rückgaberecht zu den nachfolgenden Bedingungen 

możliwe jest zawarcie umowy sprzedaży w języku 

niemieckim. Umowy z klientami z innych krajów 

mogą zostać zawarte w innym języku. 

 

3.3.2. Treść umowy (zamówienie) Klienta zostaje 

zapisana przez sklep internetowy kfzteile24. Treść 

zapisanej umowy nie jest jednak dostępna dla 

Klienta. Kupujący ma jednak możliwość archiwizacji 

treści umowy swojego zamówienia zgodnie z 

poniższymi zasadami. 

3.3.3. Klient może w każdej chwili zapoznać się w 

sklepie internetowym z niniejszymi Ogólnymi 

Warunkami Handlowymi w ich aktualnie 

obowiązującej wersji; wersje nieaktualne są 

usuwane. Klient może wydrukować niniejsze Ogólne 

Warunki Handlowe lub zapisać je w postaci pliku 

wykorzystując w tym celu standardowe funkcje swojej 

przeglądarki internetowej (= zazwyczaj "Plik" -> 

"Drukuj" lub "Zapisz jako"). 

3.3.4. Klient może dodatkowo dokonać archiwizacji 

danych swojego zamówienia. W tym celu należy 

podczas składania zamówienia w sklepie 

internetowym na ostatniej stronie procedury 

zamówienia w sklepie internetowym dokonać 

wydruku lub też zapisania podsumowania 

zamówienia za pomocą stosownej funkcji 

obsługiwanej przeglądarki. Klient może także 

poczekać na potwierdzenie złożenia zamówienia i 

zawarcia umowy sprzedaży, jakie przesłane zostanie 

dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na podany przez niego adres mailowy po złożeniu 

zamówienia. Przesłany mail zawiera dane 

zamówienia Klienta oraz niniejsze Ogólne Warunki 

Handlowe. Klient może dokonać jego wydruku lub 

zapisać w postaci pliku za pomocą stosownej funkcji 

swojego programu pocztowego. 

 

4. Zwrot towaru bez podania przyczyny w 

wyznaczonym terminie odstąpienia od umowy 

sprzedaży 

Odesłanie dostarczonego towaru (dostarczonych 

towarów) w terminie odstąpienia od umowy 

sprzedaży (szczegóły patrz pouczenie o odstąpieniu 

od umowy sprzedaży) bez podania przyczyny 

traktowane jest jako odstąpienie od umowy 

sprzedaży. Aby skorzystać z rękojmi lub prawa 

zwrotu towaru (por. pkt. 5) zamiast odstąpienia od 

umowy sprzedaży należy to wyraźnie zaznaczyć 

podczas odsyłania przesyłki. 

 

 

5. "Prawo do zwrotu towaru w ciągu 100 dni" 

Oprócz przysługującego ustawowo prawa do 

odstąpienia od umowy sprzedaży sklep internetowy 

kfzteile24 udziela ze swej strony dobrowolnego 

"prawa do zwrotu towaru w ciągu 100 dni" na 

podanych poniżej warunkach, tzn. jeśli zamówiony 

https://www.kfzteile24.de/widerrufsrecht
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ein, d.h. Sie können uns die Ware bei Nichtgefallen 

einfach zurückgeben und erhalten Ihr Geld erstattet: 

 

5.1. Das Rückgaberecht besteht grundsätzlich für alle 

Waren, die Sie bei kfzteile24 gekauft haben, soweit 

in diesen AGB nichts anderes geregelt ist. 

 

 

 

5.2. Von dem Rückgaberecht in Ziffer 5.1. sind 

folgende Waren ausgenommen: Felgen, Reifen 

und Kompletträder. 

5.3. Das Rückgaberecht umfasst nur solche Waren, die 

von uns nach ihrer Rückgabe wieder als Neuware 

verkauft werden können, d.h. die Ware muss sich in 

einem ungebrauchten und unbeschädigten Zustand 

befinden. Außerdem muss die Ware vollständig sein, 

insbesondere etwaige Originalverpackung, 

Gebrauchsanweisung, mitgeliefertes 

Montagezubehör etc. müssen unbeschädigt und 

vollständig mit zurückgegeben werden. 

5.4. Die Rücksendung der Ware aus Deutschland ist für 

Sie kostenlos und erfolgt auf unsere Gefahr, wenn 

Sie hierfür unseren Rückholservice nutzen. Hierzu 

wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummer 222 

92 22 81 oder gern auch an die E-Mail-Adresse 

info@carpardoo.pl. Daneben haben Sie auch die 

Möglichkeit, die Ware selbst mit einem 

Versandunternehmen Ihrer Wahl an uns 

zurückzusenden, in diesem Fall tragen Sie die 

Rücksendekosten und die Gefahr, dass die Ware 

während der Rücksendung beschädigt wird selbst.  

Eine Rücksendung aus dem Ausland erfolgt stets auf 

Ihre Kosten und Gefahr. 

 

5.5. Das Rückgaberecht besteht für die Dauer von 100 

Tagen („Rückgabefrist“), beginnend mit dem Tag an 

dem Sie die jeweilige Ware in Besitz genommen 

haben. Die Rückgabefrist ist gewahrt, wenn Sie 

innerhalb dieser Frist die Rückholung über unseren 

Rückholservice vereinbaren oder die Ware innerhalb 

der Frist (rechtzeitige Absendung genügt) unter 

Angabe des Grundes „100 Tage Rückgaberecht“ an 

uns zurücksenden. 

 

 

5.6. Wenn die rechtzeitig zurückgesendete Ware den 

Vorgaben aus Ziffer 5.1. und 5.3. erfüllt, erstatten wir 

Ihnen unverzüglich nach Eingang der Ware bei uns 

den für die Ware gezahlten Kaufpreis zurück; soweit 

möglich nutzen wir hierfür dasselbe Zahlungsmittel, 

das Sie für Ihre Zahlung an uns verwendet haben. 

Sofern Sie für die Bezahlung (auch) einen Gutschein 

eingesetzt haben, erhalten Sie für den mit dem 

Gutschein bezahlten Betrag keine Erstattung, 

sondern gegebenenfalls einen neuen Gutschein mit 

den Konditionen des eingesetzten, sofern der 

towar nie spodoba się, Klient może go po prostu 

zwrócić i otrzyma wówczas zwrot pieniędzy: 

5.1. Prawo do zwrotu obowiązuje co do zasady w 

odniesieniu do wszystkich towarów zakupionych w 

sklepie internetowym kfzteile24, o ile zapisy 

niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych nie 

stanowią inaczej. 

5.2. Z prawa do zwrotu zgodnie z  pkt. 5.1. wyłączone 

są następujące towary: obręcze kół, opony i 

komplety kół. 

5.3. Prawo do zwrotu obejmuje wyłącznie takie towary, 

które po dokonaniu zwrotu mogą zostać ponownie 

sprzedane jako towar nowy, tzn. zwrócony towar 

musi się znajdować w nieużywanym i 

nieuszkodzonym stanie. Ponadto zwrócony towar 

musi być kompletny, zwłaszcza oryginalne 

opakowanie, instrukcja obsługi, dostarczone w 

komplecie akcesoria montażowe itd. muszą zostać 

zwrócone wraz z towarem w stanie nieuszkodzonym 

i kompletnym. 

5.4. Zwrot towarów na terenie Niemiec następuje 

nieodpłatnie dla Klienta i na ryzyko sklepu 

internetowego kfzteile24, jeśli skorzysta on z 

oferowanego przez sklep internetowy kfzteile24 

serwisu obsługi zwrotów. W tym celu należy 

skontaktować się z obsługą serwisu pod numerem 

telefonu 222 92 22 81 lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej info@carpardoo.pl. Ponadto Klient 

może także dokonać zwrotu towaru we własnym 

zakresie za pomocą wybranej przez siebie firmy 

kurierskiej. W takim przypadku Klient ponosi koszty 

przesyłki zwrotnej oraz ryzyko uszkodzenia towaru 

podczas jego zwrotu. Zwrot towaru z zagranicy 

następuje zawsze na koszt i ryzyko Klienta. 

5.5. Prawo do zwrotu obowiązuje przez okres 100 dni 

("termin zwrotu"), począwszy od dnia objęcia danego 

towaru w posiadanie. Termin zwrotu zostaje 

dochowany, jeśli przed jego upływem uzgodniony 

zostanie z serwisem obsługi zwrotów sklepu 

internetowego kfzteile24 termin odbioru zwrotu lub 

jeśli przed jego upływem (wystarczy odesłanie z 

zachowaniem terminu) towar odesłany zostanie do 

nas wraz adnotacją "Prawo do zwrotu towaru w ciągu 

100 dni". 

5.6. Jeśli odesłany z zachowaniem terminu zwrotu towar 

spełnia wymogi wg pkt. 5.1. i 5.3., uiszczona za dany 

towar cena kupna zwrócona zostanie niezwłocznie 

po otrzymaniu zwrotu towaru. O ile to możliwe, zwrot 

ceny kupna nastąpi przy użyciu tego samego środka 

płatniczego, za pomocą którego dokonano zapłaty za 

dany towar. O ile zapłaty dokonano (także) z 

wykorzystaniem kuponu, kwota uiszczona za 

pomocą kuponu nie zostanie zwrócona, lecz nastąpi 

ewentualnie zwrot kuponu oferującego takie same 

warunki, jak kupon zrealizowany przy zakupie, o ile 

kupon zrealizowany przy zakupie w chwili 
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eingesetzte Gutschein im Zeitpunkt der 

Inanspruchnahme des Rückgaberechts noch nicht 

abgelaufen wäre.  

5.7. Ihr gesetzliches Widerrufsrecht bleibt durch das 

vorstehende Rückgaberecht unberührt. 

 

6. Preise, Versandkosten und 

Zahlungsbedingungen 

6.1. Alle in unserem Onlineshop angegebenen Preise 

enthalten die gesetzlich festgesetzte 

Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich ab Lager 

inklusive Verpackung und zuzüglich sämtlicher 

entstehender Versand- und ggf. Nachnahmekosten. 

6.2. Versandkosten: Eine Aufstellung der im Einzelnen 

anfallenden Versandkosten finden Sie hier. Bei 

Bestellungen über unseren Onlineshop oder 

telefonischen Bestellungen fallen für Selbstabholer 

keine Bereitstellungskosten an. 

  

6.3. Bitte beachten Sie bei einer Bestellung aus der 

Schweiz oder anderen Ländern, welche Einfuhrzoll 

erheben, dass kfzteile24 keinen Einfluss auf die 

Höhe der Zollgebühren oder die zu entrichtenden 

Steuern Ihres Landes hat. In diesem Fall informieren 

Sie sich bitte über die für Sie anfallenden Kosten 

einer Bestellung, welche erst bei der Einfuhr der 

Ware in Ihr Land erhoben werden. Diese Gebühren 

werden NICHT von kfzteile24 erhoben und sind auch 

NICHT bereits in den Versandgebühren enthalten. 

6.4. Der Kunde kann zwischen folgenden Zahlarten 

wählen: per Vorkasse, Nachnahme, PayPal, 

Kreditkarte oder PayU. 

 

7. Lieferung 

7.1. Die Lieferung erfolgt durch Sendung ab Lager an die 

vom Kunden mitgeteilte Lieferanschrift oder bei 

Vereinbarung durch Abholung durch den Kunden in 

unseren Ladengeschäften (Selbstabholung). 

7.1.1. Bei Selbstabholung erhält der Kunde eine 

gesonderte Mitteilung per E-Mail, dass die bestellte 

Ware zur Abholung bereitliegt. Wird die Ware nicht 

innerhalb von einer Woche ab Erhalt der Mitteilung, 

dass die Ware zur Abholung bereitliegt, abgeholt, ist 

kfzteile24 berechtigt, dem Kunden per E-Mail eine 

angemessene Frist zur Abholung der Ware zu 

setzen. Holt der Kunde die Ware nicht innerhalb 

dieser Frist ab, ist kfzteile24 berechtigt, vom Vertrag 

zurückzutreten. Sofern kfzteile24 von diesem 

Rücktrittsrecht Gebrauch macht, wird kfzteile24 dies 

dem Kunden unverzüglich per E-Mail oder schriftlich 

mitteilen; bereits geleistete Zahlungen des Kunden 

werden diesem ebenfalls unverzüglich erstattet. 

 

 

7.1.2. Bei Versandlieferung an den Kunden gelten die 

nachfolgenden Ziffer 7.2. bis 7.3. 

skorzystania z prawa do zwrotu zachowałby jeszcze 

swoją ważność.  

5.7. Powyższe prawo do zwrotu nie narusza ustawowego 

prawa Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. 

 

6. Ceny, koszty wysyłki i warunki płatności 

6.1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym 

kfzteile24 zawierają podatek VAT w ustawowej 

wysokości. Wszystkie ceny dotyczą wysyłki loco 

magazyn wraz z opakowaniem oraz wszelkimi 

kosztami wysyłki i ewentualnymi kosztami pobrania. 

6.2. Koszty wysyłki: zestawienie jednostkowych 

kosztów wysyłki dostępne jest tutaj. W przypadku 

zamówień składanych za pośrednictwem sklepu 

internetowego kfzteile24 lub telefonicznie nie są 

naliczane przy odbiorze osobistym żadne koszty 

związane z wydaniem towaru. 

6.3.  W przypadku zamówień składanych przez Klientów 

ze Szwajcarii lub innych krajów, które objęte są cłem 

przywozowym, należy pamiętać, że sklep internetowy 

kfzteile24 nie ma żadnego wpływu na wysokość opłat 

celnych lub należnych do zapłaty podatków w kraju 

Klienta. W takim przypadku należy zasięgnąć 

informacji na temat kosztów zamówienia, jakie 

powstają dopiero podczas przywozu towaru na teren 

danego kraju. Opłaty te NIE są pobierane przez sklep 

internetowy kfzteile24 i NIE są także ujęte w kosztach 

wysyłki. 

6.4. Klient może skorzystać z następujących form 

płatności: płatność z góry, pobranie, PayPal, karta 

kredytowa lub PayU. 

 

7. Dostawa 

7.1. Dostawa realizowana jest poprzez przesyłkę loco 

magazyn na podany przez Klienta adres dostawy lub 

w przypadku dokonania stosownych uzgodnień w 

drodze odbioru przez Klienta w placówkach 

stacjonarnych sklepu internetowego kfzteile24 

(odbiór osobisty). 

7.1.1.  W przypadku odbioru osobistego Klient otrzyma 

stosowne powiadomienie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, że zamówiony towar jest już gotowy 

do odbioru. Jeśli towar nie zostanie odebrany w 

przeciągu tygodnia od otrzymania powiadomienia, 

że towar jest już gotowy do odbioru, sklep 

internetowy kfzteile24 jest uprawniony 

do wyznaczenia Klientowi za pośrednictwem poczty 

elektronicznej stosownego terminu odbioru towaru. 

Jeśli Klient nie odbierze towaru w przeciągu tego 

wyznaczonego terminu, sklep internetowy kfzteile24 

jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży. 

O ile sklep internetowy kfzteile24 skorzysta z prawa 

do odstąpienia, poinformuje Klienta o tym fakcie 

niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej 

lub na piśmie, a uiszczona już przez Klienta zapłata 

zostanie również niezwłocznie zwrócona. 

https://www.kfzteile24.de/versandinfo
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7.2. Sofern kfzteile24 die Bestellung des Kunden 

annimmt, wird die Auslieferung der Ware 

unverzüglich nach Eingang der Zahlung veranlasst. 

7.3. Lieferung bei Vorkasse: Bei Bestellungen gegen 

Vorkasse erfolgt die Auslieferung erst nach 

vollständigem Geldeingang bei kfzteile24. Im Falle 

von Vorkassebestellungen nimmt kfzteile24 keine 

Reservierung der bestellten Waren bis zum 

Zahlungseingang für den Kunden vor. Sollte es in 

diesem Zusammenhang zu Verzögerungen bei der 

Auslieferung kommen, z.B. weil die bestellte Ware 

zwischenzeitlich abverkauft ist und neu bestellt 

werden muss, wird kfzteile24 den Kunden 

umgehend hierüber informieren. 

  

7.4. Falls kfzteile24 ohne eigenes Verschulden zur 

Lieferung der bestellten Ware nicht in der Lage ist, 

weil der Lieferant von kfzteile24 seine vertraglichen 

Verpflichtungen nicht erfüllt, ist kfzteile24 dem 

gewerblichen Kunden (Unternehmer) gegenüber 

zum Rücktritt berechtigt. Unternehmer im Sinne von 

§ 14 BGB ist eine natürliche oder juristische Person 

oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei 

Abschluss der Bestellung in Ausübung ihrer 

gewerblichen oder selbständigen beruflichen 

Tätigkeit handelt). Das Recht zum Rücktritt besteht 

jedoch nur dann, wenn kfzteile24 mit dem 

betreffenden Lieferanten ein kongruentes 

Deckungsgeschäft (verbindliche, rechtzeitige und 

ausreichende Bestellung der Ware) abgeschlossen 

hat und die Nichtlieferung der Ware auch nicht in 

sonstiger Weise von kfzteile24 zu vertreten ist. In 

dem Fall eines solchen Rücktritts wird der 

gewerbliche Kunde unverzüglich darüber informiert, 

dass das bestellte Produkt nicht zur Verfügung steht. 

Bereits erbrachte Gegenleistungen des 

gewerblichen Kunden werden unverzüglich 

zurückerstattet. 

 

 

 Falls kfzteile24 gegenüber Verbrauchern ohne 

eigenes Verschulden zur Lieferung der bestellten 

Ware in der angegebenen Frist nicht in der Lage ist, 

weil der Lieferant von kfzteile24 seine vertraglichen 

Verpflichtungen nicht erfüllt, wird kfzteile24 dem 

Kunden, der Verbraucher ist, darüber unverzüglich 

mitteilen. Ein Verbraucher ist eine natürliche Person, 

die ein Rechtsgeschäft vornimmt, das weder mit 

ihrer wirtschaftlichen noch mit ihrer beruflichen 

Tätigkeit unmittelbar verbunden ist. In diesem Fall ist 

der Kunde zum Rücktritt berechtigt bzw. kann 

abwarten, bis die Lieferung der bestellten Ware 

möglich ist. kfzteile24 kann allerdings nicht sichern, 

dass dies in den von dem Kunden gewünschten 

Zeitrahmen erfolgen wird. Die gesetzlichen 

Ansprüche des Verbrauchers bleiben hiervon 

unberührt. 

7.1.2. Odnośnie dostawy wysyłkowej do Klienta 

obowiązują postanowienia pkt 7.2 do 7.3. 

7.2. O ile sklep internetowy kfzteile24 przyjmie 

zamówienie Klienta, dostawa towaru następuje 

niezwłocznie po otrzymaniu płatności. 

7.3. Dostawa w przypadku płatności z góry: przy 

zamówieniach z płatnością z góry dostawa następuje 

dopiero po wpłynięciu pełnej kwoty na rachunek 

sklepu internetowego kfzteile24. W przypadku 

zamówień z płatnością z góry sklep internetowy 

kfzteile24 nie dokonuje żadnych rezerwacji towarów 

zamówionych do chwili wpłynięcia zapłaty od danego 

Klienta. O ile w związku z powyższym dojdzie do 

zwłoki w wysyłce, np. ponieważ zamówiony towar 

został już wyprzedany i musi zostać ponownie 

zamówiony, sklep internetowy kfzteile24 poinformuje 

niezwłocznie Klienta o tym fakcie. 

7.4. O ile sklep internetowy kfzteile24 nie z własnej winy 

nie może zrealizować dostawy zamówionego towaru, 

ponieważ Dostawca sklepu internetowego kfzteile24 

nie wypełnia swoich zobowiązań umownych, sklep 

internetowy kfzteile24 jest uprawniony wobec Klienta 

biznesowego (przedsiębiorcy) do odstąpienia od 

umowy sprzedaży. Przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 

niemieckiego kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna 

lub prawna lub posiadająca zdolność do czynności 

prawnych spółka cywilna, która składa zamówienie 

w bezpośrednim związku z prowadzoną we własnym 

imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową). 

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zachodzi 

jednak wyłącznie wówczas, jeśli sklep internetowy 

kfzteile24 zawarł z danym Dostawcą transakcję 

zabezpieczającą (wiążące i terminowe zamówienie 

towaru w wystarczającej ilości) oraz jeśli sklep 

internetowy kfzteile24 nie odpowiada także w żaden 

inny sposób za niedostarczenie towaru. W przypadku 

tego rodzaju odstąpienia od umowy sprzedaży 

przedsiębiorca zostanie niezwłocznie poinformowany 

o tym, że zamówiony produkt nie jest dostępny. 

Uiszczone już przez przedsiębiorcę środki zostaną 

niezwłocznie zwrócone. 

 

O ile sklep internetowy kfzteile24 nie z własnej winy 

nie może zrealizować dla konsumentów dostawy 

zamówionego towaru w podanym terminie, ponieważ 

Dostawca sklepu internetowego kfzteile24 nie 

wypełnia swoich zobowiązań umownych, sklep 

internetowy kfzteile24 niezwłocznie poinformuje o 

tym fakcie Klienta, który jest konsumentem. 

Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje 

czynności prawnej niepozostającej w bezpośrednim 

związku ani z prowadzoną we własnym imieniu 

działalnością gospodarczą, ani też zawodową. W 

takim przypadku Klient uprawniony jest do 

odstąpienia od umowy sprzedaży lub też może 

poczekać, aż realizacja dostawy zamówionego 

towaru będzie możliwa. Sklep internetowy kfzteile24 
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7.5. Wenn kfzteile24 an der Erfüllung einer 

Lieferverpflichtung durch den Eintritt 

unvorhergesehener Ereignisse, die kfzteile24 oder 

deren Lieferanten betreffen, gehindert wird und 

kfzteile24 diese auch mit der nach den Umständen 

zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnte, z.B. 

höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen, Streik, 

Aussperrung, Feuerschäden, Epidemien, 

Pandemien oder behördliche Anordnungen, so 

verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer der 

Behinderung zuzüglich einer angemessenen 

Anlaufzeit. kfzteile24 wird den Kunden unverzüglich 

vom Eintritt solcher Ereignisse in Kenntnis setzen. 

Die gesetzlichen Ansprüche des Kunden bleiben 

hiervon unberührt. 

 

 

 

 

 

 

8. Transportschäden 

8.1. Soweit die Lieferung an die vom Kunden mitgeteilte 

Lieferanschrift erfolgt, schaltet kfzteile24 hierfür ein 

Frachtunternehmen (z.B. GLS oder UPS) ein. Das 

Risiko, dass die Ware während des Transports 

untergeht oder beschädigt wird, trägt nach dem 

Gesetz im Verhältnis zum Kunden kfzteile24, sofern 

sich der Kunde nicht in Annahmeverzug befindet. 

8.2. Damit kfzteile24 eventuelle Ansprüche wegen 

Transportschäden gegenüber dem 

Transportunternehmen absichern kann, müssen 

äußerlich erkennbare Transportschäden bei 

Ablieferung der Bestellung dem Paketboten 

angezeigt werden; äußerlich nicht erkennbare 

Transportschäden müssen dem 

Transportunternehmen von uns spätestens 

innerhalb von 7 Tagen nach Ablieferung durch das 

Transportunternehmen beim Kunden angezeigt 

werden, da andernfalls zu Lasten von kfzteile24 

vermutet wird, dass die Bestellung ohne 

Transportschäden ausgeliefert wurde. kfzteile24 ist 

daher in diesem Zusammenhang auf Ihre 

Unterstützung angewiesen. 

 

8.2.1. Äußerlich erkennbare Transportschäden: 

Grundsätzlich besteht keine Verpflichtung für Sie, 

das Paket bei Lieferung zu öffnen und auf 

Transportschäden zu untersuchen. Ist ein 

Transportschaden jedoch vernünftigerweise 

wahrscheinlich, z.B. weil das Paket von außen 

erkennbar stark beschädigt, zusammengedrückt, 

aufgerissen ist oder weil der Inhalt bei zerbrechlichen 

Waren bei der „Schüttelprobe“ klirrt, haben Sie das 

Paket im Beisein des Paketboten zu öffnen und zu 

prüfen, ob der Inhalt beschädigt ist. Vorstehendes 

nie może jednak zapewnić, że nastąpi to w 

preferowanym przez Klienta przedziale czasowym. 

Powyższe postanowienia nie ograniczają uprawnień 

konsumenta wynikających z przepisów prawa.  

7.5. Jeśli sklep internetowy kfzteile24 przy wypełnianiu 

swojego zobowiązania z tytułu dostawy natrafi w 

wyniku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności 

dotyczących sklepu internetowego kfzteile24 lub jego 

dostawców na przeszkody, którym sklep internetowy 

kfzteile24 nie mógł zapobiec mimo dołożenia 

uzasadnionej okolicznościami staranności, jak np. 

siła wyższa, wojna, klęski żywiołowe, strajk, lokaut, 

zniszczenia pożarowe, epidemie, pandemie lub 

oficjalne zarządzenia, wówczas termin dostawy ulega 

przedłużeniu o czas trwania utrudnienia wraz ze 

stosownym okresem adaptacyjnym. Sklep 

internetowy kfzteile24 poinformuje Klienta 

niezwłocznie o wystąpieniu tego rodzaju zdarzeń. 

Powyższe postanowienia nie ograniczają uprawnień 

konsumenta wynikających z przepisów prawa. 

 

8. Szkody transportowe 

8.1. O ile dostawa realizowana jest na podany przez 

Klienta adres dostawy, sklep internetowy kfzteile24 

zleca jej realizację firmie kurierskiej (np. GLS lub 

UPS). Ryzyko zagubienia lub uszkodzenia towaru 

podczas transportu ponosi zgodnie z przepisami 

prawa wobec Klienta sklep internetowy kfzteile24, o 

ile Klient nie popadnie w zwłokę w odbiorze 

zakupionego towaru. 

8.2. Aby sklep internetowy kfzteile24 mógł zabezpieczyć 

ewentualne roszczenia z tytułu szkód transportowych 

wobec firmy kurierskiej, konieczne jest zgłoszenie 

kurierowi zauważalnych z zewnątrz szkód 

transportowych przy dostawie zamówienia; szkody 

transportowe niezauważalne z zewnątrz muszą 

zostać zgłoszone przez sklep internetowy kfzteile24 

firmie kurierskiej najpóźniej w przeciągu 7 dni od daty 

dostawy towaru do Klienta przez firmę kurierską, 

ponieważ w przeciwnym wypadku może wystąpić 

domniemanie na niekorzyść sklepu internetowego 

kfzteile24, że zamówienie dostarczono bez szkód 

transportowych. Sklep internetowy kfzteile24 jest 

zatem w związku z powyższym zdany na pomoc ze 

strony swoich Klientów. 

8.2.1. Zauważalne z zewnątrz szkody transportowe: co 

do zasady Klient nie jest zobowiązany w żaden 

sposób do otwarcia pakietu w chwili dostawy i 

sprawdzenia pod względem szkód transportowych. 

Jeśli jednak wystąpienie szkody transportowej jest 

racjonalnie prawdopodobne, np. ponieważ pakiet jest 

w sposób zauważalny z zewnątrz mocno 

uszkodzony, zgnieciony, rozdarty lub ponieważ 

zawartość w przypadku towarów delikatnych 

pobrzękuje podczas potrząsania, Klient zobowiązany 

jest do otwarcia pakietu w obecności kuriera oraz do 

sprawdzenia, czy zawartość jest uszkodzona. 
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beschränkt sich jedoch nur auf die Prüfung der Ware 

auf ohne weiteres erkennbare Transportschäden, 

z.B. darauf ob die Ware zerbrochen oder deformiert 

ist oder ob Waren mit Gehäuse beim Schütteln 

klirren. Wird bei dieser Prüfung ein 

Transportschaden festgestellt, ist dieser dem 

Paketboten anzuzeigen und vom Paketboten 

bestätigen zu lassen. Der Paketbote ist hierzu 

verpflichtet. Bitte belassen Sie die Ware dann – 

soweit noch möglich – in der Originalverpackung und 

benutzen Sie diese nicht. Bitte informieren Sie uns 

umgehend telefonisch unter 222 92 22 81 oder per 

E-Mail unter info@carpardoo.pl. von dem Schaden, 

damit wir uns um die Abwicklung kümmern können. 

 

 

8.2.2. Äußerlich nicht erkennbare Transportschäden:  

Damit wir unsere Rechte gegenüber dem 

Transportunternehmen wahren können, bitten wir 

Sie, die gelieferte Ware spätestens innerhalb von 4 

Tagen nach Lieferung auszupacken. Stellen Sie 

beim Auspacken fest, dass die gelieferte Ware 

beschädigt ist, belassen Sie die Ware bitte – soweit 

noch möglich – in der Originalverpackung und 

benutzen Sie diese nicht. Bitte informieren Sie uns 

umgehend telefonisch unter 222 92 22 81 oder per 

E-Mail unter info@carpardoo.pl von dem Schaden, 

damit wir uns um die Abwicklung kümmern können. 

 

 

8.2.3. Ihre Gewährleistungsansprüche wegen etwaiger 

Transportschäden werden durch die vorstehenden 

Regelungen selbstverständlich nicht berührt. 

 

9. Eigentumsvorbehalt 

 9.1. Die Ware wird unverzüglich gesandt, sobald der 

Kaufpreis gezahlt wird. Falls die Ware vor der 

Zahlung des Kaufpreises gesandt wird, bleibt sie bis 

zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von 

kfzteile24. 

9.2. Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns 

das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen 

Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden 

Geschäftsbeziehung vor. Sämtliche aus diesem 

Weiterverkauf entstehenden Forderungen treten Sie 

- unabhängig von einer Verbindung oder 

Vermischung der Vorbehaltsware mit einer neuen 

Sache - in Höhe des Rechnungsbetrages an uns im 

Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung an. Sie 

bleiben zur Einziehung der Forderungen ermächtigt, 

wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst 

einziehen, soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen 

nicht nachkommen. 

 

 

 

 

Powyższe ogranicza się jednak wyłącznie do 

sprawdzenia towaru pod względem występowania 

zauważalnych bez problemu szkód transportowych, 

np. czy towar jest zbity lub odkształcony lub czy 

towary z korpusem pobrzękują podczas potrząsania. 

Jeśli opisana powyżej kontrola wykaże szkodę 

transportową, należy zgłosić ją kurierowi oraz 

uzyskać jego potwierdzenie. Należy to do 

obowiązków Kuriera. Zaleca się, by w miarę 

możliwości pozostawić towar w oryginalnym 

opakowaniu oraz nie korzystać z niego. Należy 

niezwłocznie poinformować sklep internetowy 

kfzteile24 o stwierdzonej szkodzie telefonicznie pod 

numerem telefonu 222 92 22 81 lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem 

info@carpardoo.pl, aby umożliwić przeprowadzenie 

procedury reklamacyjnej. 

8.2.2. Niezauważalne z zewnątrz szkody transportowe: 

aby sklep internetowy kfzteile24 mógł dochodzić 

swoich praw wobec firmy kurierskiej, Klient winien 

rozpakować dostarczony towar najpóźniej w 

przeciągu 4 dni od jego dostawy. W przypadku 

stwierdzenia podczas rozpakowywania, że 

dostarczony towar jest uszkodzony, zaleca się, by w 

miarę możliwości pozostawić towar w oryginalnym 

opakowaniu oraz nie korzystać z niego. Należy 

niezwłocznie poinformować sklep internetowy 

kfzteile24 o stwierdzonej szkodzie telefonicznie pod 

numerem telefonu 222 92 22 81 lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem 

info@carpardoo.pl, aby umożliwić przeprowadzenie 

procedury reklamacyjnej. 

8.2.3. Powyższe regulacje nie ograniczają oczywiście 

roszczeń Klienta z tytułu rękojmi z powodu 

ewentualnych szkód transportowych. 

 

9. Zastrzeżenie prawa własności 

9.1. Towar zostaje wysłany niezwłocznie po uiszczeniu 

ceny sprzedaży. W przypadku wysyłki towaru przed 

uiszczeniem ceny sprzedaży, pozostaje on 

własnością sklepu internetowego kfzteile24 do chwili 

uiszczenia pełnej zapłaty. 

9.2. W przypadku przedsiębiorców obowiązuje ponadto: 

sklep internetowy kfzteile24 zastrzega sobie prawo 

własności do towaru do chwili całkowitego 

uregulowania wszystkich wierzytelności z tytułu 

bieżącej współpracy handlowej. Przedsiębiorca 

dokonuje z góry cesji wszelkich wierzytelności 

powstałych z tytułu odsprzedaży - niezależnie od 

połączenia lub wymieszania towaru zastrzeżonego z 

nowym przedmiotem - w wysokości kwoty faktury na 

rzecz sklepu internetowego kfzteile24, a sklep 

internetowy kfzteile24 przyjmuje przedmiotową cesję. 

Przedsiębiorca pozostaje uprawniony do ściągania 

wierzytelności, sklep internetowy kfzteile24 może 

jednak ściągać wierzytelności także we własnym 

mailto:info@carpardoo.pl
mailto:info@carpardoo.pl


9 

 

 

10. Gewährleistung 

10.1. Wir liefern mangelfreie Waren. Dem Kunden 

stehen (vorbehaltlich der Regelung für Unternehmer 

in Ziffer 10.3.) die gesetzlichen 

Gewährleistungsrechte zu. 

 

10.2. kfzteile24 haftet dem Kunden gegenüber, der 

Verbraucher ist, wenn die verkaufte Sache einen 

Sach- oder Rechtsmangel im Sinne Art. 556 ff des 

polnischen Zivilgesetzbuches aufweist. Keine 

Gewährleistung kann allerdings übernommen 

werden für Schäden, die entstanden sind aus 

unsachgemäßer oder ungeeigneter Verwendung, 

fehlerhafter Inbetriebnahme oder Montage, 

natürliche Abnutzung, nachlässige oder fehlerhafte 

Verwendung, Nichtbeachtung der Wartungs- oder 

Betriebsanleitung sowie unsachgemäße 

Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen durch 

den Kunden oder Dritte. Die Schäden, die aus den 

vorgenannten Gründen entstanden sind, ergeben 

sich nämlich nicht aus einem Sach- oder 

Rechtsmangel, sondern stellen das Ergebnis des 

Handelns des Kunden dar, für welches kfzteile24 

nicht haften kann. Die gesetzlichen 

Gewährleistungsrechte des Kunden bleiben 

selbstverständlich unberührt. 

 

10.3. Gewährleistung für Unternehmer: Ist der Kunde 

Unternehmer im Sinne des § 14 BGB gilt für die 

Gewährleistungsansprüche des Kunden weiterhin 

Folgendes als vereinbart: 

 

10.3.1. Soweit kfzteile24 wegen eines Mangels Gewähr 

durch Nacherfüllung zu leisten hat, liegt die Wahl, ob 

die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder 

Ersatzlieferung einer mangelfreien Sache erfolgt, bei 

kfzteile24. 

10.3.2. Offensichtliche Mängel müssen gegenüber 

kfzteile24 unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 

Kalendertagen nach Lieferung der Ware in Textform 

(z.B. E-Mail, Fax) angezeigt werden, verdeckte 

Mängel sind ebenfalls unverzüglich, spätestens 

innerhalb von 14 Kalendertagen nach deren bekannt 

werden in Textform (z.B. E-Mail, Fax) anzuzeigen. 

Erfolgt die Mängelanzeige nicht fristgerecht, sind die 

Gewährleistungsrechte des Kunden bezogen auf 

den nicht rechtzeitig angezeigten Mangel 

ausgeschlossen. Das gilt jedoch nicht, soweit 

kfzteile24 den Mangel arglistig verschwiegen 

und/oder eine entsprechende Garantie 

übernommen hat. 

 

10.3.3. Gewährleistungsansprüche des Kunden 

verjähren innerhalb eines Jahres nach Ablieferung 

der Kaufsache an den Kunden, es sei denn, 

zakresie, o ile przedsiębiorca nie dopełni swoich 

zobowiązań płatniczych. 

 

10. Rękojmia 

10.1. Sklep internetowy kfzteile24 dostarcza towary 

wolne od wad. Klientowi przysługują 

(z zastrzeżeniem regulacji dot. przedsiębiorców 

zgodnie z pkt. 10.3) ustawowe prawa rękojmi. 

10.2. Sklep internetowy kfzteile24 ponosi 

odpowiedzialność wobec Klienta, który jest 

konsumentem, jeśli sprzedany towar wykazuje wadę 

fizyczną lub prawną w rozumieniu art. 556 i następne 

polskiego kodeksu cywilnego. Sklep internetowy 

kfzteile24 nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad 

powstałych w wyniku nieprawidłowego lub 

nieodpowiedniego zastosowania, wadliwego 

uruchomienia lub montażu, naturalnego zużycia, 

niestarannego lub wadliwego użycia, 

nieprzestrzegania zapisów instrukcji konserwacji lub 

obsługi oraz nieprawidłowego przeprowadzenia prac 

naprawczych lub też modyfikacji dokonanych przez 

Klienta lub osobę trzecią. Szkody powstałe w wyniku 

wyżej wymienionych powodów nie są bowiem 

następstwem wady fizycznej lub prawnej, 

lecz wynikiem działania Klienta, za które to sklep 

internetowy kfzteile24 nie ponosi odpowiedzialności. 

Powyższa regulacja nie narusza oczywiście 

ustawowych praw rękojmi przysługujących Klientowi. 

10.3. Rękojmia dla przedsiębiorcy: jeśli Klient jest 

przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 niemieckiego 

kodeksu cywilnego, przyjmuje się odnośnie do praw 

rękojmi Klienta poniższe postanowienia: 

10.3.1. O ile sklep internetowy kfzteile24 zobowiązany 

jest do wykonania rękojmi z powodu wady, wówczas 

pozostaje w gestii sklepu internetowego kfzteile24, 

czy usunie wadę poprzez naprawę, czy też poprzez 

wymianę rzeczy wadliwej na wolną od wad. 

10.3.2. Wady oczywiste należy zgłaszać do sklepu 

internetowego kfzteile24 niezwłocznie, najpóźniej w 

przeciągu 14 dni kalendarzowych od dostawy towaru 

w formie pisemnej (np. za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, faksu), wady ukryte również należy 

zgłaszać niezwłocznie, najpóźniej w przeciągu 14 dni 

kalendarzowych od daty ich wykrycia, w formie 

pisemnej (np. za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, faksu). Niedopełnienie terminu 

zgłoszenia wad skutkuje wyłączeniem rękojmi wobec 

Klienta w odniesieniu do wady, której dotyczy 

nieterminowe zgłoszenie. Powyższy zapis nie 

obowiązuje, o ile sklep internetowy kfzteile24 zataił 

wadę w podstępny sposób i/lub udzielił stosownej 

gwarancji. 

10.3.3. Roszczenia Klienta z tytułu rękojmi ulegają 

przedawnieniu w przeciągu roku od dostawy 

przedmiotu sprzedaży do Klienta, chyba że 

odpowiedzialność za wadę ponosi sklep internetowy 
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kfzteile24 hat den Mangel zu vertreten. Für einen 

Kunden, der ein Verbraucher ist, gelten die 

gesetzlichen Bestimmungen. 

10.4. Informationen zu gegebenenfalls geltenden 

zusätzlichen Garantien und deren genaue 

Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und 

auf besonderen Informationsseiten im Shop. Die 

Rechte welche dem Käufer nach den gesetzlichen 

Regeln über Gewährleistung   zustehen, werden 

durch diese Garantie nicht ausgeschlossen, nicht 

beschränkt und die Garantie führt nicht zur 

Hemmung der Ausübung dieser Rechte. 

 

11. Haftung von kfzteile24 

11.1. Der Einbau der von kfzteile24 vertriebenen 

Produkte soll fachgerecht, am besten durch eine 

Fachwerkstatt erfolgen. Kfzteile24 weist 

ausdrücklich darauf hin, dass der Einbau und die 

Montage der Kaufgegenstände nicht dazu führen 

können, dass das umgebaute Kfz zum Verkehr nicht 

zugelassen wird. Es ist ausschließlich Sache des 

Kunden, sämtliche Vorschriften, Anforderungen und 

Voraussetzungen betreffend die technischen 

Bedingungen von Fahrzeugen, insbesondere nach 

Maßgabe Art. 66 des Straßenverkehrsgesetzes, zu 

beachten sowie erforderliche Genehmigungen zu 

beantragen. Für Unterlassung des Kunden 

diesbezüglich kann kfzteile24 nicht haften. 

 

11.2. kfzteile24 haftet für Schäden des Kunden, der ein 

Verbraucher ist, ausschließlich aufgrund der 

gesetzlichen Bestimmungen. 

11.3.  Im Falle des Abschlusses eines Kaufvertrags mit 

einem Kunden, der Unternehmer im Sinne von § 14 

BGB ist, ist die Haftung von kfzteile24 für 

Schadensersatzansprüche - gleich aus welchem 

Rechtsgrund - nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen beschränkt, soweit sich nicht aus 

einer von kfzteile24 übernommenen Garantie etwas 

anderes ergibt: 

11.3.1. Für leicht fahrlässig verursachte Schäden haftet 

kfzteile24 nur beschränkt auf den typischerweise 

vorhersehbaren Schaden. 

 

11.3.2. Für leicht fahrlässig verursachte 

Verzögerungsschäden ist die Haftung von kfzteile24 

auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden, 

maximal jedoch 5% des in dem betroffenen Vertrag 

vereinbarten Gesamtpreises beschränkt. 

 

11.3.3. Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze 

(Pkt. 11.3.1 - 11.3.2) gelten entsprechend auch für 

eine Begrenzung der Ersatzpflicht für vergebliche 

Aufwendungen (§ 284 BGB). 

 

kfzteile24. Do Klienta, który jest konsumentem, mają 

zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.  

10.4. Informacje dotyczące ewentualnie 

obowiązujących dodatkowo gwarancji oraz ich 

dokładnych warunków dołączone są do danego 

produktu oraz dostępne są na specjalnych stronach 

informacyjnych w sklepie internetowym kfzteile24. 

Niniejsza gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani 

też nie utrudnia wykonania praw przysługujących 

Kupującemu zgodnie z zapisami ustawowymi 

dotyczącymi rękojmi. 

 

 

11. Odpowiedzialność sklepu internetowego 

kfzteile24 

11.1. Montaż produktów sprzedawanych przez sklep 

internetowy kfzteile24 winien być przeprowadzony w 

sposób fachowy, najlepiej przez specjalistyczny 

warsztat. Sklep internetowy kfzteile24 zwraca 

wyraźnie uwagę na fakt, że wbudowanie i montaż 

przedmiotów sprzedaży nie może doprowadzić do 

tego, że zmodyfikowany pojazd mechaniczny nie 

zostanie dopuszczony do ruchu. Przestrzeganie 

wszelkich przepisów, wymogów i warunków 

dotyczących warunków technicznych pojazdów, 

zwłaszcza zapisów art. 66 ustawy o kodeksie 

drogowym, oraz wnioskowanie o wydanie 

wymaganych zezwoleń jest obowiązkiem wyłącznie 

Klienta. Sklep internetowy kfzteile24 nie ponosi 

odpowiedzialności za zaniechania Klienta w tym 

zakresie. 

11.2. Sklep internetowy kfzteile24 odpowiada za szkody 

Klienta, który jest konsumentem, wyłącznie na 

podstawie przepisów prawa. 

11.3. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży z 

Klientem, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 

niemieckiego kodeksu cywilnego, odpowiedzialność 

cywilna sklepu internetowego kfzteile24 z tytułu 

roszczeń odszkodowawczych ograniczona jest, 

niezależnie od podstawy prawnej, zgodnie z 

poniższymi zapisami, o ile z udzielonej przez sklep 

internetowy kfzteile24 gwarancji nie wynika inaczej: 

11.3.1   W przypadku szkód powstałych w wyniku 

zwykłego niedbalstwa, sklep internetowy kfzteile24 

ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie 

ograniczonym do typowo przewidywalnej szkody. 

11.3.2. W przypadku szkód związanych z opóźnieniem, 

powstałych w wyniku zwykłego niedbalstwa, sklep 

internetowy kfzteile24 ponosi odpowiedzialność 

wyłącznie w zakresie ograniczonym do typowo 

przewidywalnej szkody, maksymalnie jednak do 5% 

łącznej ceny wynikającej z umowy sprzedaży.  

11.3.3. Zapisy powyższych ustępów (pkt. 11.3.1 - 11.3.2) 

obowiązują odpowiednio także odnośnie do 

ograniczenia obowiązku świadczenia 

odszkodowania z tytułu zbędnych nakładów (§ 284 

niemieckiego kodeksu cywilnego). 
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11.3.4. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen 

gelten auch zugunsten von Erfüllungsgehilfen von 

kfzteile24. 

11.4. Zur Vermeidung von Auslegungszweifeln weisen 

wir darauf hin, dass die Bestimmungen von Pkt. 11.3 

- 11.3.4 gelten nicht für Kaufverträge, die mit dem 

Kunden als Verbraucher abgeschlossen werden. 

 

 

12. Prüfpflicht des Kunden 

Trotz aller Sorgfalt, die kfzteile24 bei der Aufnahme 

und Bearbeitung von Bestellungen und der 

Auslieferung an den Kunden walten lässt, kann es in 

Einzelfällen zu Falschlieferungen kommen. Vor dem 

Einbau einer Kaufsache oder deren Anpassung oder 

Umgestaltung (z.B. Lackierung) hat der Kunde die 

Kaufsache daher - soweit möglich – auf Sicht mit 

dem Original zu vergleichen, welches durch die neue 

Sache ersetzt werden soll. Bei manchen Teilen, z.B. 

bei Stoßstangen, kann es erforderlich sein, das zu 

ersetzende Teil zunächst abzumontieren, um zu 

überprüfen, ob die vorhandenen Bohrlöcher passen; 

ebenso ist bei Karosserieteilen zu prüfen, ob diese 

ohne eine häufig erforderliche Anpassung passen. 

Soll kein Original ersetzt werden, hat der Kunde eine 

Sichtprüfung dahingehend vorzunehmen, ob die 

Kaufsache für den vorgesehenen Einsatz passt. 

Wenn die gelieferte Kaufsache sichtbar in den 

Abmessungen, in der Form oder dem Material von 

dem Original abweicht oder nicht passend erscheint, 

hat der Kunde zur weiteren Klärung Kontakt mit 

kfzteile24 aufzunehmen, bevor er den Einbau oder 

die Anpassung oder Umgestaltung der Kaufsache 

vornimmt. Die Gewährleistungsansprüche des 

Kunden werden durch die vorstehenden 

Regelungen nicht berührt. 

 

 

 

 

13. Datenschutz 

13.1. Bei Nutzung unserer Website und wenn Sie 

etwas in unserem Online-Shop bestellen, erheben 

und verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten 

nach der EU-Datenschutzgrundverordnung 

(„DSGVO“) und den geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen. 

13.2. Die genauen Informationen über die 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten der 

Kunden finden Sie in der Datenschutzerklärung, die 

Bestandteil der vorliegenden AGB darstellt. 

 

14. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

14.1. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des 

UN-Kaufrechts, auch wenn der Kunde seinen Wohn- 

oder Unternehmenssitz im Ausland hat. Gegenüber 

Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur soweit 

11.3.4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności 

cywilnej obowiązują także w odniesieniu do 

podmiotów, którym sklep kfzteile24 powierzy 

wykonanie zobowiązania. 

11.4. W celu uniknięcia wątpliwości co do wykładni 

wskazujemy, że postanowienia pkt. 11.3 - 11.3.4 nie 

dotyczą umów sprzedaży, które zostały zawarte z 

Klientem jako konsumentem. 

 

12. Obowiązek kontroli przez Klienta 

Mimo wszelkiej staranności, jakiej sklep kfzteile24 

dokłada podczas przyjmowania i przetwarzania 

zamówień i dostaw do Klienta, może dojść w 

jednostkowych przypadkach do dostawy towaru 

innego, niż zamówiony. Przed wbudowaniem 

przedmiotu sprzedaży lub jego dopasowaniem lub 

modyfikacją (np. poprzez lakierowanie) Klient winien 

zatem w miarę możliwości porównać wzrokowo 

przedmiot sprzedaży z oryginałem, który ma zostać 

wymieniony. W przypadku niektórych części, jak np. 

zderzaki, może zajść konieczność uprzedniego 

zdemontowania przeznaczonej do wymiany części w 

celu sprawdzenia spasowania dostępnych otworów 

montażowych; podobnie w przypadku elementów 

karoserii należy sprawdzić, czy będą one pasować 

bez wymaganej często modyfikacji. Jeśli wymianie 

podlega element nieoryginalny, Klient winien 

przeprowadzić kontrolę wzrokową w celu 

sprawdzenia, czy przedmiot sprzedaży pasuje 

do przewidzianego zastosowania. Jeśli dostarczony 

przedmiot sprzedaży odbiega w sposób widoczny 

pod względem wymiarów, kształtu lub materiału od 

oryginału lub wydaje się nie pasować, Klient 

zobowiązany jest do skontaktowania się ze sklepem 

internetowym kfzteile24 w celu dalszych wyjaśnień 

przed przystąpieniem do wbudowania lub 

dopasowania lub modyfikacji przedmiotu sprzedaży. 

Powyższe regulacje nie naruszają roszczeń Klienta 

w zakresie rękojmi. 

 

13. Ochrona danych osobowych 

13.1. Podczas korzystania z serwisu sklepu 

internetowego kfzteile24 oraz składania w nim 

zamówień gromadzone i pobierane są dane osobowe 

Klientów zgodnie z przepisami RODO oraz innych 

aktów prawnych. 

 

13.2. Dokładne informacje na temat przetwarzania 

danych osobowych Klientów sklepu internetowego 

kfzteile24 zamieszczone są w Polityce Prywatności, 

która stanowi integralny element niniejszych 

Ogólnych Warunków Handlowych. 

 

14. Prawo właściwe i właściwość sądu 

14.1. Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem 

zapisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o 

umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, 

https://www.carpardoo.pl/cms/polityka-prywatnosci
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diesen hierdurch nicht der Schutz entzogen wird, der 

den Verbrauchern durch diejenigen zwingenden, 

d.h. nicht durch Vereinbarung abdingbaren 

Bestimmungen des Landes, in welchem der 

Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, 

gewährt wird. 

 

14.2.  Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen 

Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit 

Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 

ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz von 

kfzteile24. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der 

Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland 

hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt 

oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher 

Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung 

nicht bekannt ist. 

Dieser Gerichtsstand gilt jedoch nicht, sofern der 

Kunde Verbraucher ist und seinen Wohnsitz bzw. 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union hat. In diesem 

Fall ist Klage vor dem zuständigen Gericht des 

Wohnsitzmitgliedstaates zu erheben. 

 

 

 

15.  Informationen zur Online-Streitbeilegung und 

Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren  

 15.1. Die Europäische Kommission stellt eine Plattform 

zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier 

finden 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=m

ain.home2.show 

 15.2. kfzteile24 ist bereit an einem außergerichtlichen 

Schlichtungsverfahren teilzunehmen, wenn sich aus 

der Vertragsbeziehung mit einem Verbraucher eine 

Meinungsverschiedenheit mit einem Wert von über 

1.000,00 EUR ergibt. Zuständig ist die 

Universalschlichtungsstelle des Bundes, Zentrum für 

Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl 

am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de. 

 

nawet jeśli Klient posiada swoje miejsce 

zamieszkania lub siedzibę za granicą. Wobec 

konsumentów obowiązuje powyższy wybór prawa, o 

ile nie pozbawia to konsumentów ochrony, jaką 

zapewniają im właściwe bezwzględnie obowiązujące, 

tzn. niepodlegające modyfikacji przez zapisy 

umowne, przepisy państwa, w którym konsument ma 

swoje miejsce zwykłego pobytu. 

14.2.  Wobec wszelkich obecnych i przyszłych roszczeń 

z tytułu współpracy handlowej z kupcami, osobami 

prawnymi prawa publicznego lub z wyodrębnionym 

majątkiem publiczno-prawnym sądem wyłącznie 

właściwym jest sąd właściwy dla siedziby sklepu 

internetowego kfzteile24. Ta sama właściwość 

miejscowa sądu obowiązuje, jeśli Klient nie posiada 

ogólnej właściwości sądu w danym kraju, po zawarciu 

umowy sprzedaży przeniósł swoje miejsca 

zamieszkania lub zwykłego pobytu poza kraj lub jeśli 

jego miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w 

chwili wniesienia powództwa nie jest znane. 

Wyżej wskazany Sąd nie jest właściwy, jeśli Klient 

jest konsumentem i posiada swoje miejsce 

zamieszkania lub zwykłego pobytu w jednym z krajów 

członkowskich Unii Europejskiej. W takim przypadku 

pozew należy wnieść przed właściwy sąd w Państwie 

członkowskim, w którym konsument ma swoje 

miejsce zamieszkania. 

  

15. Informacje na temat internetowego systemu 

rozstrzygania sporów i udziału w procedurach 

rozstrzygania sporów 

15.1. Komisja Europejska udostępnia platformę 

internetowego systemu rozstrzygania sporów (OS), 

którą można znaleźć pod adresem 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=m

ain.home2.show 

 15.2. kfzteile24 jest gotowy do udziału w postępowaniu 

pozasądowym wzięcie udziału w postępowaniu 

arbitrażowym, jeżeli stosunek umowny z 

konsumentem powoduje różnicę zdań o wartości 

przekraczającej 1.000,00 EUR. Odpowiedzialna jest 

Uniwersalna Placówka Federalna, Zentrum für 

Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl 

am Rhein, https://www.verbraucher-schlichter.de/. 
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