
Terms and Conditions of Sale 
at the "B2B Wheel Trade Store" 

 
§ 1 General. 

 
1. The owner of the system (B2B Platform) is:  

Wheel Trade Dariusz Wichliński (hereinafter referred to as Wheel Trade)  
Address: Wabcz 60/2 Stolno 86-212 
Tel: (+48) 566522843  
VAT NO.: PL 8751476983   
REGON: 340430941 
Bank BGZ BNP Paribas S.A. 
PLN 12 2030 0045 1110 0000 0227 0950 
EUR PL72 2030 0045 3110 0000 0021 3380 
USD PL86 2030 0045 3110 0000 0021 3710 
SWIFT: PPABPLPK 

 
2. By registering in the sales system at the B2B Wheel Trade Store (also known as B2B Platform  

or web platform), the Customer accepts the collection, processing, and use of the provided data 
to the extent required for performing the order and sale contract. Wheel Trade is the 
administrator of personal data. The consent may be revoked, and at any time, the Customer may 
access the data, correct it, or delete it. The request to delete data means the abandonment                    
of further cooperation. 

3. We collect, store, and process the User’s data for purchase operations, including any subsequent 
warranties, to provide our services for the needs of technical administration, for own marketing 
purposes. The User’s personal information is transmitted to third parties only if this is permitted 
by law, including the objectives related to performing the contract or settlement or with prior 
consent of the User. For example, for order processing, our partner service providers                       
(e.g., carrier, logistics company, banks) are provided with data required to process the order and 
the transaction. The data provided in this way can be used by service providers only to perform 
their obligations.  

4. Wheel Trade informs that it uses cookies in their websites, used solely for statistical purposes 
and to adapt the website to the needs of individual users.  

5. The settings of cookie storage can be freely edited in your Internet browser.  
6. Wheel Trade sells nothing to consumers. Any orders within the B2B Platform can be placed only 

by companies within the meaning of the provisions ofthe Polish law. 
 

 
§ 2 Registration. 

 
1. Internet sales system (hereinafter referred to asWeb Platform/B2B Platform) is only available 

for certified Contractors/Customers registered in our database. All entities interested                         
in cooperation with us are asked to:  

a. contact us through the www.jr-wheels.com or www.jr-wheels.pl website (using the 
contact form) to get instructions to obtain your login and password.  The contact form 
can be found on the CONTACT/KONTAKT tab.  

b. or complete the registration form available at http://b2b.wheeltrade.pl/logowanie. 
2. Please be careful when completing the contact fields. 

Within max. 2 working days, we will contact you to complete the registration process.  
3. At the end of the registration process Wheel Trade will send the sales system access 

confirmation to the e-mail address specified during the registration process and the information. 
about the Account Manager along with his or her contact data and the individual bank account 
number for the transactions.  



4. In the absence of supply to the Customer for at least 365 days, Wheel Trade reserves the right    
to unregister the Customer from the database.  Any unregistered Customers may establish a new 
cooperation with Wheel Trade under the same conditions as the standard, new Customers.  

 
§ 3 Placing orders. 

 
1. The Web Platform accepts orders 24 hours a day throughout the year.   
2. The order must be placed in our B2B Platform.  We do not accept orders submitted in a different 

way than through the B2B Platform, such as e-mail, phone, etc. 
3. To place an order within the B2B Platform, you must go to the “Products” section, find the 

product(s) you want to order, add the appropriate quantity to the shopping cart and submit the 
order from the cart. Only the registered Customers are authorized to make purchases.  

4. Whenever a Customer places an order, Wheel Trade may grant a discount. Discounts granted             
to the Customer may be adjusted accordingly to the existing discount levels by the Account 
Manager. 

5. The prices are expressed in PLN, USD or EUR dollars, selected by the Customer.  
6. When preparing the orders within the Web Platform, you can add more items to your Shopping 

Cart.  Items in your Shopping Cart are stored.  The order must be sent only after they ensuring 
that all items have already been added to your Shopping Cart.  Adding more items after 
submitting the first order will be treated as a separate order. 

7. In the event of any questions or concerns about the order, please contact your Account Manager 
at Wheel Trade. 

 
§ 4 The order shipment. 

 
1. The shipment costs shall be borne by the buyer.  
2. The purchased goods are delivered to the Customers through a freight forwarding company 

indicated by Wheel Trade. In justified cases after the prior agreement with the Account 
Manager, it is possible to modify the freight forwarding company indicated by Wheel Trade                
or making your own freight forwarding company pick the goods.  

3. Purchased goods are dispatched to the address indicated by the Customer.  We can send the 
order directly to the end Customer. We do not add any printed invoices or any other documents. 
All documents are sent by e-mail, so there is no risk that the end Customer will see your price. 

4. If you wish to dispatch your order directly to the end Customer, you should only put                          
its complete address in the address field of the shopping cart, when you place your order.  

5. Please ensure several times that the indicated shipping address is correct, because Wheel Trade 
shall not be liable in the event of an incorrect shipping address. 

6. If the ordered products (not requiring personalization) are available in stock, your order will               
be dispatched within 96 hours from the moment of crediting the payment on our bank account. 

7. If the proforma invoice is paid, but ordered products are not available in stock, your order will 
be dispatched within 96 hours from the moment of reception of the missing product to our stock. 

8. In the event of ordering goods that require personalization, they are sent within 96 hours after 
the personalization process, which takes up to 14 working days from the moment of crediting 
the payment on our bank account. 

9. When the shipment is made, you will be automatically informed about the tracking number                
by an e-mail message sent to the address entered when you registered to B2B platform. 

10. We are doing our best to protect the consignment properly. However, the recipient is obliged               
to check the goods for the conformity with the order and any damages and to draw up the 
damage protocol in the case of any reasons for complaints.  

11. Goods available in the wholesale sales system are free from physical and legal defects.  
 

 
 
 



§ 5 Delivery dates. 
 

1. The provisions of these Terms and Conditions apply only to deliveries within the European 
Union.  The performance of other international transactions is possible and requires individual 
arrangements each time.  

2. Wheel Trade shall not be liable for any delays in delivery caused by the freight forwarding agent 
and resulting from random events.  

 
§ 6 Payments. 

 
1. At the beginning of our cooperation a bank prepayment is required on the basis of the pro forma 

document.  The Customer may apply for an individual credit limit.  
2. Timely invoice - payment for your order is carried out on the date defined individually for each 

Customer.  The day of crediting the payment on Wheel Trade bank account is the date of the 
order payment.   

3. Wheel Trade reserves the right to cancel the Customer order in the event of non-payment by the 
due date for early orders.  

4. Your order cannot be processed and will be cancelled by Wheel Trade if the payment was not 
carried out within 14 days from the date of the order. 

 
§ 7 Returns and complaints. 

 
1. Complaints in respect of the quantities of supplied goods and possible damage to the goods will 

be processed by Wheel Trade, provided they are submitted using the warranty claim form 
available on the B2B Platform not later than within 14 days from the next working day after 
receipt of the delivery.  

2. Quality-based complaints should also be reported via the warranty claim form available on the 
B2B Platform.  

3. In the case where for reasons not attributable to the Customer, the complaint referred                        
to in paragraphs 1 and 2 above may not be submitted via B2B Platform, the complaint may                
be submitted in writing by registered letter sent to the Wheel Trade company address. 

4. We do not accept returns of goods from the sale or discounted because of their lower quality             
or defects as specified by the Wheel Trade. Also goods subject to personalization are non-
refundable, i.e. having individual characteristics/appearance in accordance with the Customer’s 
order. Please make sure several times, that the selected values for personalized products are 
appropriate.  

5. We do not accept returns of rims, which have traces of usage, unless the physical defect 
revealed itself during the warranty period. Wheel Trade is not responsible for any defects 
attributable to the Customer. 

6. Wheel Trade is not liable, if the original (OEM) bolts or nuts do not fit into the holes in the rim.  
7. We reserve the right to process the complaints within 14 days of receipt of the warranty claim 

notification.  
 

§ 8 Final Provisions. 
 

1. The information on the products included in the Wheel Trade sales system (in particular their 
descriptions and prices) does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code.  

2. When the Customer places an order using the mechanisms available in the wholesale system, 
the offer relates to the purchase of specific goods under the conditions listed in the description 
of the product.   

3. The moment the conclusion of the sale-purchase agreement is considered the moment                      
of issuance of the final sale document (a receipt or a commercial invoice). 

4. Time dates of availability of the products that are not in stock are presented by Wheel Trade                
on the B2B Platform on the basis of the information provided to us by our suppliers.  Wheel 
Trade employees do their best to make these dates as credible and reliable as possible, however 



the company is not liable the availability of individual products due to the fault of our suppliers 
or for other reasons (e.g. delays in delivery arising as a result of faults of the freight forwarding 
companies).  

5. The login and the password to the platform are intended only for the entity that received it.                    
It is prohibited to share your login and password to access the Wheel Trade B2B Platform to any 
third parties.  

6. Making a purchase in our company, irrespective of the way in which the order was made,                         
is equivalent to accepting these Terms and Conditions.  

7. The current Terms and Conditions of the sales are located on the Wheel Trade website.  
8. This Regulation shall apply from 1st January 2018.  
9. Wheel Trade may make amendments to the Terms and Conditions by notifying the registered 

Users and Customers. All the changes are effective since their publication on the B2B Platform. 
10. The amended Terms and Conditions or single changes apply to contracts concluded after their 

publication. 
11. For the performance of the contract, the sales process, deliveries, invoices, complaints, defects 

and liability for the goods and for any other issues and commitments related to the performance 
of the contract and the cooperation with the Customer only the provisions of the Polish law are 
applicable.  

12. In the event of a dispute the appropriate body will be the court due to the Wheel Trade head 
office and the Polish law. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regulamin sprzedaży 
w „Sklepie B2B Wheel Trade” 

 
§ 1 Ogólne. 

 
7. Właścicielem systemu (Platformy B2B) jest:  

Wheel Trade Dariusz Wichliński (zwany dalej Wheel Trade)  
Adres: Wabcz 60/2 86-212 Stolno 
Tel. (+48) 566522843  
NIP: PL 8751476983   
REGON: 340430941 
Bank BGZ BNP Paribas S.A. 
PLN 12 2030 0045 1110 0000 0227 0950 
EUR PL72 2030 0045 3110 0000 0021 3380 
USD PL86 2030 0045 3110 0000 0021 3710 
SWIFT: PPABPLPK 

 
8. Dokonując rejestracji w systemie sprzedaży w sklepie B2B Wheel Trade (nazywanym także 

Platformą b2b  lub platformą  internetową)  Klient  wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie 
i wykorzystywanie podanych danych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zamówienia               
i sprzedaży. Administratorem danych osobowych jest Wheel Trade. Zgoda może być odwołana 
oraz w każdej chwili przysługuje Klientowi prawo dostępu do treści swoich danych, ich 
poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszej współpracy. 

9. Gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy dane użytkownika w ramach obsługi zakupów, łącznie 
z ewentualnymi późniejszymi rękojmiami, w celu realizacji naszych usług, na potrzeby 
administracji technicznej, dla własnych celów marketingowych. Dane osobowe użytkowników 
są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie  
z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia lub w razie uprzedniej zgody 
użytkownika. Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z nami usługodawcy 
(np. przewoźnik, firma logistyczna, banki) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji 
zamówienia i zlecenia. Przekazane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać 
wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.  

10. Wheel Trade informuje, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies (tzw. 
ciasteczka),  które  wykorzystywane  są  wyłącznie  do  celów  statystycznych oraz na potrzeby  
dostosowania  serwisu  do indywidualnych  potrzeb  użytkowników.  

11. Ustawienia  dotyczące  przechowywania  plików  cookies  możecie  Państwo  dowolnie  
mmodyfikować w swojej przeglądarce internetowej.  

12. Wheel Trade nie prowadzi sprzedaży konsumentom. Zamówienia poprzez Platformę B2B mogą 
składać tylko przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów prawa polskiego. 

 
 

§ 2 Rejestracja. 
 

5. Internetowy  system  sprzedaży  (zwany dalej Platformą  Internetową/Platformą B2B)  dostępny  
jest  wyłącznie dla uwierzytelnionych Kontrahentów/Klientów zarejestrowanych w naszej bazie 
danych. Podmioty zainteresowane współpracą  proszone są o:  

a. skontaktowanie  się  za pośrednictwem story internetowej www.jr-wheels.com lub 
www.jr-wheels.pl (poprzez formularz kontaktowy), o udzielenie instrukcji niezbędnej 
do uzyskania loginu i hasła.  Formularz kontaktowy do odnalezienia  w zakładce  
CONTACT/KONTAKT .  

b. lub wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie 
http://b2b.wheeltrade.pl/logowanie. 

6. W takim wypadku bardzo prosimy o szczególnie staranne uzupełnienie pól kontaktowych.  
W ciągu maksymalnie 2 dni roboczych skontaktujemy  się  z  Państwem  w  celu  dokończenia  
procesu  rejestracji.  



7. Po  zakończeniu  procesu  rejestracji  Wheel Trade wysyła  potwierdzenie  dostępu  do systemu 
sprzedaży na podany w trakcie rejestracji adres mailowy oraz informację o Opiekunie Klienta 
wraz z jego danymi kontaktowymi oraz indywidualny numer rachunku bankowego                  
do dokonywania rozliczeń.  

8. W przypadku braku dostaw do Klienta przez co najmniej 365 dni Wheel Trade zastrzega sobie 
prawo  do  wyrejestrowania  danego  Klienta  z  bazy  klientów.  Wyrejestrowani  Klienci  mogą 
na nowo  nawiązywać  współpracę  z  Wheel Trade na  takich  samych  zasadach  jak 
standardowi, nowi Klienci.  

 
§ 3 Składanie zamówień. 

 
8. Platforma Internetowa przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę przez cały rok.   
9. Zamówienie musi być złożone w naszej Platformie B2B.  Nie przyjmujemy zamówień 

wysyłanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy B2B, takich jak e-mail, telefon itp. 
10. Aby złożyć zamówienie na Platformie B2B, musisz przejść do sekcji "Produkty", znaleźć 

produkt lub produkty, które chcesz zamówić, dodać odpowiednią ilość do koszyka i wysłać 
zamówienie z koszyka. Do zakupów upoważnieni są jedynie zarejestrowani Klienci.  

11. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Wheel Trade  może udzielić rabatu cenowego. Rabaty 
przyznane klientowi mogą być odpowiednio skorygowane do obowiązujących poziomów 
rabatowych przez Opiekuna Klienta. 

12. Ceny wyrażone są w złotych polskich, dolarach amerykańskich lub euro, które zostały wybrane 
przez Klienta.  

13. Przygotowując  zamówienia  na  Platformie  Internetowej  można  dokładać  kolejne  towary do 
Koszyka.  Towary  w Koszyku  są  przechowywane.  Zamówienie  należy  wysłać  dopiero po 
upewnieniu  się,  że wszystkie  towary  zostały  już  dodane  do  Koszyka.  Dokładanie 
kolejnych partii towaru po wysłaniu pierwszego zamówienia, będzie traktowane jako osobne 
zamówienie. 

14. W  przypadku  pytań  lub wątpliwości dotyczących  realizacji  danego  zamówienia  należy  
kontaktować  się z Opiekunem Klienta w Wheel Trade. 

  
§ 4 Wysyłka zamówionego towaru. 

 
12. Koszty transportu ponosi kupujący.  
13. Zakupiony  towar  dostarczany  jest  do  Klientów  za  pośrednictwem  firmy spedycyjnej 

wskazanej przez Wheel Trade. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu  
z Opiekunem Klienta, możliwe jest zmienienie firmy spedycyjnej wskazanej przez Wheel Trade 
lub zlecenie odbioru towarów własnej firmie spedycyjnej.  

14. Zakupiony  towar  wysyłany  jest  pod  adres  podany  przez  Klienta.  Zamówienie możemy 
wysłać bezpośrednio do Klienta ostatecznego. Nie dodajemy drukowanych faktur ani żadnych 
innych dokumentów. Wszystkie dokumenty wysyłamy pocztą elektroniczną, więc nie ma 
ryzyka, że Klient ostateczny zobaczy Twoją cenę. 

15. Jeśli chcesz wysłać zamówienie bezpośrednio do Klienta ostatecznego, należy jedynie umieścić 
jego kompletny adres w polu adresowym w koszyku podczas składania zamówienia.  

16. Prosimy o kilkukrotne upewnienie się, że wskazany adres wysyłki jest poprawny, ponieważ 
Wheel Trade nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania błędnego adresu wysyłki. 

17. Jeśli zamówione produkty (nie wymagające personalizacji) są dostępne w magazynie, Twoje 
zamówienie zostanie wysłane do 96 godzin od momentu zaksięgowania pieniędzy na naszym 
koncie bankowym. 

18. Jeśli faktura proforma jest zapłacona, ale zamówione produkty nie są dostępne w magazynie, 
Twoje zamówienie zostanie wysłane do 96 godzin od momentu przyjęcia dostawy brakującego 
produktu. 

19. W przypadku zamówienia towarów, które wymagają personalizacji, zostaną one wysłane do 96 
godzin, po zakończeniu procesu personalizacji, który trwa do 14 dni roboczych od momentu 
zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie bankowym. 



20. Gdy wysyłka zostanie dokonana, otrzymasz automatycznie informację o numerze trackingowym 
na adres e-mail podany podczas rejestracji na platformie B2b. 

21. Dokładamy wszelkich starań w celu właściwego zabezpieczenia wysyłanego towaru. Odbiorca 
ma jednak  obowiązek sprawdzenia towaru w zakresie zgodności z zamówieniem oraz 
uszkodzeń i  sporządzania  protokołu uszkodzeń  w przypadku  zaistnienia  jakichkolwiek  
podstaw  do reklamacji.  

22. Towary dostępne w systemie sprzedaży hurtowej są wolne od wad fizycznych i prawnych.  
  

§ 5 Terminy dostaw. 
 

3. Warunki  niniejszego  Regulaminu  dotyczą  wyłącznie  dostaw  na  terenie  Unii Europejskiej.  
Realizacja innych transakcji zagranicznych jest możliwa i wymaga każdorazowych ustaleń 
indywidualnych.  

4. Wheel Trade nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie leżące po  stronie firmy 
spedycyjnej oraz wynikające ze zdarzeń losowych.  

  
§ 6 Płatności. 

 
5. Przy  rozpoczęciu  współpracy  wymagana  jest  przedpłata  bankowa na podstawie dokumentu 

pro forma.  Klient  może  ubiegać  się o indywidualny  limit  kredytowy.  
6. Faktura terminowa – płatność za zamówienie dokonywana jest w określonym indywidualnie  

dla każdego  Klienta  terminie.  Za  datę  opłacenia  zamówienia  uważany  jest  dzień   
w  którym środki zostaną zaksięgowane na koncie  Wheel Trade.   

7. Wheel Trade zastrzega  sobie  prawo  do  odmowy  realizacji  zamówienia  Klienta   
w przypadku nieuregulowania w terminie płatności za wcześniejsze zamówienia.  

8. Zamówienie nie zostanie zrealizowane i zostanie anulowane przez firmę Wheel Trade  
w przypadku braku dokonania zapłaty w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia przez Klienta. 

 
§ 7 Zwroty i reklamacje. 

 
8. Reklamacje  odnośnie  ilości  dostarczonych  towarów oraz  ewentualnych  uszkodzeń towarów  

będą  rozpatrywane  przez  Wheel Trade  pod  warunkiem  ich  zgłoszenia za pośrednictwem 
formularza reklamacyjnego dostępnego na Platformie B2B nie później niż w ciągu 14 dni                 
od następnego dnia roboczego po odebraniu dostawy.  

9. Reklamacje  jakościowe  również powinny zostać zgłoszone za pośrednictwem formularza 
reklamacyjnego dostępnego na Platformie B2B.  

10. W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez Klienta, reklamacja, o której mowa w ust. 1 
i 2 powyżej, nie może zostać zgłoszona za pośrednictwem Platformy B2B, reklamację można 
zgłosić w formie pisemnej listem poleconym przesłanym na adres Wheel Trade. 

11. Nie przyjmujemy zwrotów towarów  z wyprzedaży lub przecenionych z powodu ich niższej 
jakości lub wady podanej przez Wheel Trade. Nie podlegają zwrotowi także towary podlegające 
personalizacji, czyli posiadające indywidualne cechy/wygląd na wykonane zamówienie Klienta. 
Prosimy o kilkukrotne upewnienie się, że wybrane wartości do personalizowanych produktów 
są odpowiednie.  

12. Nie przyjmujemy zwrotów felg, które będą miały ślady użytkowania, chyba że wada fizyczna 
ujawniła się w trakcie okresu gwarancji lub rękojmi. Wheel Trade nie odpowiada za wady, które 
powstały z winy użytkownika Klienta. 

13. Wheel Trade nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy oryginalne (OEM) śruby lub 
nakrętki nie pasują do otworów w felgach.  

14. Zastrzegamy  sobie  prawo  do  rozpatrzenia  reklamacji  w  terminie  do  14  dni  od otrzymania 
zgłoszenia reklamacyjnego.  
 

 
 
 



§ 8 Postanowienia końcowe. 
 

13. Informacje  o  produktach  zamieszczone  w  systemie  sprzedaży  Wheel Trade                                 
(w szczególności ich opisy oraz ceny) nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  

14. Klient  składając  zamówienie  za pomocą  mechanizmów  dostępnych  w systemie  sprzedaży 
hurtowej,  składa  ofertę  kupna  określonego  towaru  na warunkach  podanych  w  opisie 
produktu.   

15. Za  moment  zawarcia  umowy  kupna-sprzedaży  uważa  wystawienie finalnego dokumentu 
sprzedaży (paragon lub faktura handlowa) 

16. Terminy dostępności produktów, których nie ma na stanie magazynowym są prezentowane 
przez  Wheel Trade  na Platformie  B2B  na podstawie  informacji  przekazywanych  nam przez 
naszych  dostawców.  Pracownicy  Wheel Trade dokładają  starań,  aby  terminy  te  były jak 
najbardziej  wiarygodne  i  rzetelne,  niemniej  firma  nie odpowiada  za  przesunięcia 
dostępności  poszczególnych  produktów  wynikające  z winy  naszych  dostawców  lub innych 
przyczyn  losowych  (np. opóźnień  w dostawie  powstałych  w wyniku  błędów  firm 
spedycyjnych).  

17. Login i hasło do Platformy są przeznaczone wyłącznie dla podmiotu, który je otrzymał.  
Zakazane  jest  przekazywanie  loginu  i  hasła  do Platformy  B2B Wheel Trade osobom 
trzecim.  

18. Dokonanie  zakupu  w  naszej  firmie,  niezależnie  od  sposobu  w  jaki  zamówienie  zostało 
złożone, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.  

19. Aktualny Regulamin Sprzedaży znajduje się na stronach internetowych Wheel Trade.  
20. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2018 r.  
21. Wheel Trade może dokonać zmiany regulaminu, zawiadamiając o tym zarejestrowanych 

użytkowników i Klientów. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na platformie 
b2b. 

22. Zmieniony regulamin czy pojedyncze jego zmiany mają zastosowanie do zamówień złożonych 
po jego opublikowaniu. 

23. Do realizacji zamówienia, procesu sprzedaży, doręczeń, faktur, reklamacji, wad oraz 
odpowiedzialności za sprzedawany towar oraz do wszelkich pozostałych kwestii oraz 
zobowiązań związanych z realizacją zamówienia oraz współpracą z klientem mają zastosowanie 
wyłącznie przepisy prawa polskiego.  

24. W przypadku sporu właściwym będzie Sąd wg siedziby Wheel Trade oraz prawo polskie. 
 
 
 


