
 

 

Regulamin współpracy 

Obowiązuje od 01.02.2023 

1. Proces rejestracji  

W celu podjęcia współpracy z naszą hurtownią wymagamy rejestracji konta hurtownika na 

naszej stronie www.hurt.domogrodimy.pl  

• Jeśli masz aktywną działalność gospodarczą w załączniku należy dodać wpis do KRS lub 

CEIDG z aktualną datą wygenerowania. 

 • Jeśli chcesz sprzedawać bez zarejestrowanej działalności gospodarczej załóż konto jako 

osoba prywatna, a następnie skontaktuj się z nami mailowo biuro@grupa.od po weryfikacji 

do konta zostanie przypisany rabat. 

Po zarejestrowaniu konta należy czekać na pozytywne rozpatrzenie prośby o rejestrację konta 

– wtedy też do konta zostaje dopisany rabat, linki do plików integracyjnych są wysyłane na 

maila podanego podczas rejestracji. Po zalogowaniu na konto widoczne są ceny hurtowe 

brutto.  

To wszystko! Nie podpisujemy żadnej umowy między nami, działamy na zasadach ogólnego 

regulaminu naszego sklepu. Możesz składać zamówienia od 1zł na pojedyncze sztuki lub ile 

tylko będziesz potrzebował.  

2. Rabaty - dropshipping  

Podstawowy rabat dla klientów dropshippingowych wynosi 15% od ceny podanej na stronie 

sklepu (po aktywowaniu rabatu na twoim koncie widzisz ceny z uwzględnionym rabatem). 

Zastrzegamy prawo do zmiany wysokości rabatu i cen produktów bez obowiązku 

informowania klientów.  

Gdy łączna suma zakupów osiągnie 10 001 zł rabat zostanie zwiększony:  

• Od 1 zł do 10000 zł – 15%  

• Od 10001 zł do 30000 zł – 17%  

• Powyżej 30001 zł – 20%  

Gdy przekroczysz próg rabatowy skontaktuj się z nami w celu jego zwiększenia. Rabaty nie są 

przyznawane automatycznie. 

3. Zamówienia hurtowe  



W przypadku zamówień hurtowych obowiązują następujące zasady:  

• Zamówienie na minimum 10 sztuk (w zależności od kategorii)  

• Przedpłata na konto  

Wysokość rabatu w przypadku zamówień hurtowych:  

• Od 1 zł do 10000 zł – 15%  

• Od 10001 zł do 30000 zł – 17%  

• Powyżej 30000 zł – 20%  

4. Płatności i wysyłka  

W celu realizacji zamówienia wymagamy opłacenia go - dostępne metody płatności: 

• Płatności obsługuje imoje  

• Przelew tradycyjny  

• PayPo.pl – płatności odroczone  

• Płatność ratalna Santander  

• PayPal 

 

Nie realizujemy zamówień na podstawie potwierdzenia przelewu. Informacje dotyczące 

kosztu wysyłki danego produktu są dostępne w karcie produktu. Cennik wysyłki produktów 

różni się w zależności od danego produktu. Korzystamy z usług kuriera DPD, GLS oraz Inpost.  

Nie wysyłamy przesyłek za pobraniem w przypadku modelu współpracy dropshipping, ale 

oferujemy możliwość dodania własnej etykiety do zamówienia.  

W przypadku zwrotu jakiejkolwiek nadanej przesyłki do nas, zostaniesz obciążony 

dodatkowymi kosztami za zwrot przesyłki.  

5. Zwroty  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów dropshippingowych dodajemy możliwość 

zwrotu produktów w terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu. Zwracany produkt musi być 

w nienaruszonym stanie, bez śladów użytkowania. Przed odesłaniem towaru należy zgłosić 

zwrot w panelu sklepu, wraz numerem konta na który mają zostać zwrócone środki, nr listu 

przewozowego na którym zostanie odesłany przedmiot oraz dane klienta, który odsyła towar 

na adres mailowy biuro@grupaod.pl  

Zwrotu należy dokonać na własny koszt na adres:  

Dział zwrotów i reklamacji Grupa OD Sp. z o.o.  

Młyny 90 



37-552 Jarosław 

Po dostarczeniu zwrotu produkt zostaje sprawdzony przez dział serwisowy pod kątem 

ewentualnych uszkodzeń i śladów użytkowania. Zastrzegamy sobie prawo do zmniejszenia 

kwoty zwrotu w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub śladów użytkowania zwróconego 

produktu. W paczce z zwracanym towarem należy umieścić kartkę z numerem zwrotu, który 

generuje się automatycznie po zgłoszeniu zwrotu w panelu sklepu. 

6. Reklamacje  

Produkty podlegają reklamacji w przypadku gdy produkt jest obarczony wadą fabryczną. W 

takim przypadku należy złożyć reklamację do zamówienia w panelu sklepu, w załączniku 

podając zdjęcia lub filmiki ukazujące uszkodzony przedmiot. W przypadku pozytywnego 

rozpatrzenia reklamacji następuje wymiana uszkodzonych elementów lub wymiana na nowy 

produkt w przypadku braku możliwości naprawy za pomocą nowych elementów.  

7. Dostępność  

Dokładamy wszelkich starań, aby stan magazynowy produktów w naszej ofercie były ciągle 

aktualne, aczkolwiek nie możemy wykluczyć ewentualnych nieprawidłowości dotyczących 

aktualizacji ilościowej oferty.  

Wraz z wejściem w życie nowego regulaminu, stary regulamin traci ważność. 

 

F&Q 

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi: 

W jakim terminie są wysyłane zamówienia oraz jaki jest koszt wysyłki? 

Czas oraz koszt wysyłki jest podany w zakładce danego produktu. 

Jak wygląda integracja z hurtownią? 

Po zarejestrowaniu na naszej stronie oraz przypisaniu kodu rabatowego na twojego maila 

zostanie wysłany link do naszego pliku .xml, za pomocą którego możesz dokonać integracji z 

naszą hurtownią. 

Czy przyjmujecie zwroty towaru? 

Przyjmujemy zwroty produktów w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówienia.  

Czy uwzględniacie reklamacje?  

Jeżeli kupiony towar ma wadę, konsument może złożyć reklamację, w której określi swoje 

żądania dotyczące towaru. 

Czy istnieje możliwość wysłania własnych listów przewozowych?  

Tak, jest możliwość wysłania własnego listu przewozowego. 



Czy mogę korzystać z opisów i zdjęć produktów? 

Tak, wyrażamy zgodę na korzystanie z naszych opisów oraz zdjęć.  

Jak wystawiane są faktury?  

Faktura jest wystawiana za każde pojedyncze zamówienie, nie ma możliwości wystawienia 

faktury zbiorczej. 

Z jakich usług kuriera korzystamy?  

Na chwilę obecną korzystamy z usług kuriera DPD, Inpost oraz GLS. 

Czy istnieje możliwość współpracy bez zarejestrowanej działalności? 

Istnieje możliwość podjęcia współpracy bez działalności gospodarczej. 

Czy należy płacić abonament za korzystanie z integracji z hurtownią? 

Nie pobieramy żadnych opłat za współpracę z nami. 

Czy jest możliwość uzyskania kredytu kupieckiego? 

Możliwość udzielenia kredytu kupieckiego jest w przypadku długotrwałej współpracy. 

Jak poprawnie złożyć zamówienie z własnym listem przewozowym? 

WAŻNE! ETYKIETA POWINNA ZOSTAĆ WYGENEROWANA W ROZMIARZE 10 x 15 cm 

• Dodaj produkt do koszyka  

• W twoim koszyku będziesz widzieć dodany produkt, cenę w jakiej kupujesz oraz możliwość 

dodania opisu lub załącznika - należy dodać w załączniku list przewozowy oraz zapisać 

zmiany. W polu zawartości na liście przewozowym należy wpisać symbol produktu - w 

przypadku tego zamówienia będzie to EUROPA-M18. Następnie przechodzimy dalej 

 

 



• Wybieramy rodzaj dostawy Dropshipping bez usługi kurierskiej 

 

 I to tyle! Sam proces złożenia nie jest trudny, lecz należy pamiętać o wybraniu odpowiedniej 

metody dostawy oraz załączeniu listu przewozowego.  


