
 

 
 

Ogólne Warunki Sprzedaży i Korzystania z Pakietu Biznes  
 

1. Definicje: 

a. Pakiet – Pakiet Biznes wyszczególniony w Zamówieniu. 

b. Oferta – niniejsza oferta nabycia Pakietu  

c. Zamawiający  - osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną lub osoba fizyczna, 

która przyjęła ofertę zakupu Pakietu Biznes. Zamawiający może być jednocześnie płatnikiem ceny za Pakiet, 

bądź wskazać inny podmiot (płatnika) zobowiązany do zapłaty ceny, w tym osobę fizyczną. Zamawiający 

odpowiada jednak solidarnie ze wskazanym przez siebie płatnikiem za zapłatę całej ceny Pakietu. 

d. Gość – osoba fizyczna wskazana przez Zamawiającego i korzystająca z nabytego przez Zamawiającego 

Pakietu.  

e. Mecz – mecz piłki nożnej objęty nabytym przez Zamawiającego Pakietem. 

f. PZPN – Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (02-366, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7), 

numer KRS: 0000091546, NIP: 526-17-27-123. 

2. Do zawarcia umowy sprzedaży i korzystania z Pakietu dochodzi przez przyjęcie Oferty i złożenie Zamówienia, 

pod warunkiem dokonania przez Zamawiającego lub wskazanego przez niego płatnika zapłaty całości ceny 

za Pakiety. Oferta może być przyjęta przez Zamawiającego jedynie bez zastrzeżeń i wyłącznie na podstawie 

prawidłowo i całościowo wypełnionego formularza Zamówienia.  

3. PZPN zastrzega sobie prawo modyfikacji Oferty, o ile zmodyfikowana oferta zostanie doręczona 

Zamawiającemu przed wysłaniem przez niego podpisanego Zamówienia do PZPN.  

4. Zapłata za Pakiety następować będzie na podstawie wystawionej przez PZPN i doręczonej Zamawiającemu 

(w formie elektronicznej lub tradycyjnie) faktury pro-forma. W przypadku braku zapłaty w terminie całości lub 

choćby części należnej ceny za Pakiety, umowa sprzedaży i korzystania z Pakietu nie dochodzi do skutku, a 

PZPN nie jest zobowiązany do wydania Zamawiającemu zamówionego przez niego pakietu.  Po uiszczeniu 

przez Zamawiającego całej ceny za nabyty Pakiet, PZPN wystawi Zamawiającemu fakturę i prześle ją do 

Zamawiającego. 

5. Po uiszczeniu całej ceny za nabywany Pakiet, Zamawiający nie może odstąpić od umowy sprzedaży i 

korzystania z Pakietu, ani zrezygnować z nabytego Pakietu i domagać się zwrotu uiszczonej za nie ceny. W 

przypadku Zamawiających będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zgodnie z art. 

38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, takim Zamawiającym nie przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, ponieważ umowa 

sprzedaży i korzystania z Pakietu jest umową o świadczenie usług związanych z wydarzeniami sportowymi, a 

w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usług (tj. termin rozegrania Meczu, którego dotyczą 

nabywane Pakiety).   

6. Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego wykorzystania nabytego Pakietu lub udostępnienia 

(przekazania) nabytego Pakietu swoim Gościom. 

7. Jakakolwiek odsprzedaż z zyskiem, przekazanie Pakietu, jego oferowanie lub reklama w celu odsprzedaży z 

zyskiem, jest zabroniona i będzie skutkować anulowaniem Pakietu.  

8. PZPN dostarczy Pakiety Zamawiającemu przesyłką kurierską na adres wskazany w Zamówieniu, po 

otrzymaniu zapłaty całości ceny za Pakiety, nie wcześniej jednak niż na 14 dni przed Meczem. 

9. Wejście na stadion, na którym rozgrywany będzie dany Mecz, następować będzie na podstawie 

przekazanego przez PZPN zaproszenia (biletu) oraz karty parkingowej (o ile taka była objęta Zamówieniem), 

jak również ważnego dokumentu tożsamości (paszport lub dowód osobisty). 

 

 



 

10. Zamawiający oraz Goście, w związku z udziałem w Meczach, zobowiązani są do przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych oraz właściwych regulaminów, w tym w szczególności 

regulaminu imprezy masowej oraz regulaminu stadionu. 

11. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez Zamawiającego lub 

jego Gości. 

12. PZPN nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Zamawiającego lub Gości  korzyści, a 

odpowiedzialność PZPN za inne szkody ograniczona jest do wysokości ceny Pakietu. Niniejsze ograniczenie 

odpowiedzialności nie dotyczy Zamawiających będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu 

cywilnego. 

13. Jeśli Mecz objęty Pakietem zostanie odwołany (nie dotyczy zmiany daty/godziny) lub nie odbędzie się, 

Zamawiający otrzyma od PZPN zwrot należności, proporcjonalny do ceny za zaproszenia na mecz, który się 

nie odbył.  Zwrot nastąpi na rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty ceny na rzecz PZPN. Zwrot nie 

przysługuje Zamawiającemu w przypadku zmiany daty lub godziny meczu. 

14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych ogólnych warunkach, zastosowanie znajdują właściwe przepisy 

prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

 
 
 
 
 


