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Kwalifikowany Dostawca Węgla PGG

REGULAMIN WYDANIA WĘGLA

1. Finalny Nabywca nabywa towar wraz z usługą transportu z kopalni na skład węglowy 
firmy SANCO: ul. Handlowa 4, 37-716 Orły za pomocą sklepu internetowego PGG – sklep.pgg.pl

2. Firma ma obowiązek wydać towar na transport własny Finalnemu Nabywcy lub jego 
pełnomocnikowi bez pobierania dodatkowych opłat. W przypadku odbioru towaru przez 
pełnomocnika (np. przewoźnika), musi posiadać on stosowne pełnomocnictwo do odbioru, 
czytelnie podpisane przez Finalnego Nabywcę. Pełnomocnictwo jest dostępne do pobrania na 
stronie sklepu internetowego PGG – sklep.pgg.pl (na dole, w stopce strony). Firma ma obowiązek 
sprawdzić poprawność danych osobowych – np. na podstawie dowodu tożsamości.

3. Istnieje możliwość transportu towaru na adres wskazany przez Finalnego Nabywcę, za 
dodatkową opłatą, zależną od odległości od składu firmy. Firma ma obowiązek sprawdzić 
poprawność danych osobowych – np. na podstawie dowodu tożsamości.

4. Po wydaniu towaru reklamacje ilościowe i jakościowe związane z frakcją nie będą 
uwzględniane. Moment wydania towaru, to:

a) w przypadku dostarczenia pod wskazany adres przez firmę SANCO: moment wysypania 
towaru na posesji Finalnego Nabywcy

b) w przypadku odbioru na składzie firmy transportem własnym Finalnego Nabywcy (lub 
przez pełnomocnika, przewoźnika): moment wyjazdu ze składu węglowego

5. Istnieje możliwość reklamacji związanych z właściwościami fizyko-chemicznymi 
zakupionego towaru. W razie decyzji o reklamacji, należy skontaktować się z pracownikami składu,
którzy przekażą sprawę do PGG, w celu podjęcia decyzji o badaniach laboratoryjnych.

6. Finalny Nabywca, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami składu, ma prawo być 
obecny przy załadunku towaru. W takim przypadku bezpośrednio na składzie firmy można dopełnić
wszelkich formalności i podpisać niezbędne dokumenty.

7. Finalny Nabywca (lub jego pełnomocnik) ma obowiązek podpisania oświadczenia w 
sprawie wykorzystania węgla do celów opałowych i zwolnienia z akcyzy.

8. Finalny Nabywca podpisując niniejszy regulamin, akceptuje jego postanowienia.

…............................................................
(czytelny podpis)                


