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RURKI TRACHEOSTOMIJNE 
 
LARYNGOTEC® 
 

Rurka tracheostomijna LARYNGOTEC® wykonana jest wyłącznie z miękkiego, 
przezroczystego silikonu, dzięki czemu dopasowuje się do organizmu względem 
temperatury. Powoduje to, iż użytkowanie rurki LARYNGOTEC® staje się niezwykle 
komfortowe i poprawia jakośd życia pacjentów. Ze względu na całościowe wykonanie  
z materiału przezroczystego LARYNGOTEC® jest rurką ułatwiającą zachowanie dyskrecji. 
Rurka nie posiada kaniul wewnętrznych. Można ją zakupid z łącznikiem 22mm bądź bez 
łącznika. Dostępna w wariantach: 

 

 LARYNGOTEC® bez łącznika – nr ref. 14120, cena 290 zł 

 LARYNGOTEC® z łącznikiem 22mm – nr ref. 14920, cena 360 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane w tabeli podane są w *mm+. 

 
 

LARYNGOTEC® BUTTON 
 

Rurka tracheostomijna LARYNGOTEC® BUTTON wykonana jest wyłącznie z miękkiego, 
przezroczystego silikonu, dzięki czemu dopasowuje się do organizmu względem 
temperatury. Powoduje to, iż użytkowanie rurki LARYNGOTEC® BUTTON staje się 
niezwykle komfortowe i poprawia jakośd życia pacjentów. LARYNGOTEC® BUTTON jest 
rurką krótką. Nie posiada również kaniul wewnętrznych. Jej cechą charakterystyczną jest  
kształt lejka. Można ją zakupid z łącznikiem 22mm bądź bez łącznika oraz z uszkami bądź 
bez uszek ułatwiających mocowanie. Dostępna w wariantach: 
 

 LARYNGOTEC® BUTTON  bez łącznika, z uszkami – nr ref. 15900, cena 450 zł 

 LARYNGOTEC® BUTTON  bez łącznika, bez uszek – nr ref. 15905, cena 370 zł 

 LARYNGOTEC® BUTTON  z łącznikiem 22mm, z uszkami  

– nr ref. 15950, cena 500 zł 

 LARYNGOTEC® BUTTON  z łącznikiem 22mm, bez uszek  

– nr ref. 15955, cena 480 zł 
 

LARYNGOTEC® STOMA BUTTON 

Rozmiar Średnica zewnętrzna przy 
kołnierzu kaniuli 

Średnica zewnętrzna na 
koocu kaniuli  

Średnica 
wewnętrzna  

Długośd kaniuli 
krótka/standard 

8 11.0 11.0 8.0 15/22 

9 12.0 12.0 9.0 15/22 

10 13.0 13.0 10.0 15/22 

11 14.0 14.0 11.0 15/22 

12 15.0 15.0 12.0 15/22 
                   
Dane w tabeli podane są w *mm+. 

 



 
 

 
DURAVENT® 

 
Rurka tracheostomijna DURAVENT® wykonana jest z polimeru syntetycznego  
i poliuretanu. Kaniule wewnętrzne posiadają zatrzaski, dzięki czemu łącząc się z kaniulą 
zewnętrzną są bardzo stabilne i komfortowe. Dostępna w wariantach: 

 

 DURAVENT® bez kaniuli wewnętrznej – nr ref. 11000, cena 160 zł 

 DURAVENT® + kaniula wewnętrzna (bez łącznika) – nr ref. 11001, cena 280 zł 

 DURAVENT® + dwie kaniule wewnętrzne (bez łącznika) – nr ref. 11002, cena 420 zł 

 DURAVENT® + dwie kaniule wewnętrzne (z łącznikiem 22mm)  

– nr ref. 11082, cena 820 zł 

 DURAVENT® + dwie kaniule wewnętrzne (z łącznikiem 15mm)  

– nr ref. 11012, cena 820 zł 

 DURAVENT® + trzy kaniule wewnętrzne (bez łącznika, z łącznikiem 15mm i 22 mm)  

– nr ref. 11008, cena 840 zł 

 DURAVENT® short bez kaniuli wewnętrznej w trzech wariantach długości:  

27, 44, 62 mm - nr ref. 11100, cena 220 zł  
 
 

DURACUFF® 
 

Rurka tracheostomijna DURACUFF® wykonana jest z polimeru syntetycznego i poliuretanu. 
Kaniule wewnętrzne posiadają zatrzaski, dzięki czemu łącząc się z kaniulą zewnętrzną  
są bardzo stabilne i komfortowe. DURACUFF® jest dostępna wyłącznie z mankietem oraz 
z/bez wężyka do odsysania wydzieliny. Dostępna w wariantach: 
 

 DURACUFF® bez kaniuli wewnętrznej (zewnętrzny obrotowy łącznik 15mm)  

– nr ref. 13000, cena 310 zł 

 DURACUFF® bez kaniuli wewnętrznej (zewnętrzny obrotowy łącznik 15mm)  

+ wężyk do odsysania – nr ref. 13040, cena 370 zł 

 DURACUFF® + dwie kaniule wewnętrzne z obrotowym łącznikiem 15mm  

– nr ref. 13003, cena 365 zł 

 DURACUFF® + dwie kaniule wewnętrzne z łącznikiem 15mm (w tym jeden 

obrotowy) – nr ref.  13002, cena 410 zł 

 DURACUFF® + dwie kaniule wewnętrzne z łącznikiem 15mm (w tym jeden 

obrotowy) + wężyk do odsysania – nr ref.  13032, cena 500 zł 

 DURACUFF® + dwie kaniule wewnętrzne: z łącznikiem 22mm oraz z łącznikiem 

obrotowym 15mm – nr ref. 13072, cena 490zł 
 
 

 
   Dane w tabeli podane są w *mm+. 

 

DURAVENT® DURACUFF® 
Rozmiar Średnica 

zewnętrzna przy 
kołnierzu kaniuli 

Średnica 
zewnętrzna na 
koocu kaniuli 

Średnica 
wewnętrzna 

Średnica kaniuli 
wewnętrznej 

Długośd kaniuli 
standard/średnia/XL 

7 10.2 8.8 7.0 5.5 65/75/100 

8 11.2 9.8 8.0 6.5 70//80/105 

9 12.4 11.2 9.0 7.5 75/85/105 

10 13.4 12.2 10.0 8.5 85/95/110 

11 14.4 13.2 11.0 9.5 87/97/115 

12 15.4 14.2 12.0 10.2 90/100/120 



 
 

DURATWIX® 
 

Rurka tracheostomijna DURATWIX® wykonana jest z miękkiego, półprzezroczystego 
silikonu. Natomiast kaniule wewnętrzne wykonane są wyłącznie z plastiku. Cechą 
charakterystyczną rurki DURATWIX® jest ruchomy o 360° kołnierz. W związku z tym 
kaniula dopasowuje się względem zmiany pozycji ciała. Dzięki temu użytkowanie tego 
rodzaju rurki jest bardzo komfortowe. Dostępna w wariantach:  
 

 DURATWIX® bez mankietu bez kaniuli wewnętrznej (zewnętrzny łącznik 15 mm)  

– nr ref. 19202, cena 180 zł 

 DURATWIX® z mankietem bez kaniuli wewnętrznej (zewnętrzny łącznik 15mm) 

– nr ref. 19601, cena 230 zł 

 DURATWIX® bez mankietu + dwie kaniule wewnętrzne  

(z łącznikiem 15mm – w tym jeden obrotowy) – nr ref. 19212, cena 230 zł  

 DURATWIX® z mankietem + dwie kaniule wewnętrzne  

(z łącznikiem 15mm – w tym jeden obrotowy) – nr ref. 19611, cena 230 zł 
 

 

DURATWIX® 
 Średnica zewnętrzna przy 

kołnierzu kaniuli 
Średnica zewnętrzna na 

koocu kaniuli  
Średnica 

wewnętrzna  
Długośd kaniuli  

Krótka/standard 

7 11.9 10.8 7.0 82 

8 12.5 11.4 8.0 85 

9 13.7 12.5 9.0 88 

10 15.0 13.8 10.0 91 
                    
   Dane w tabeli podane są w *mm+. 

 
 
 

SPIRAFLEX® 
 
Rurka tracheostomijna SPIRAFLEX® wykonana jest z silikonu, plastiku i stali nierdzewnej. 
Rurka powstała z przeznaczeniem dla pacjentów po tracheotomii. Jej cechą 
charakterystyczną jest przesuwny plastikowy kołnierz, dzięki któremu istnieje możliwośd 
samodzielnej regulacji długości. Poza tym rurka w świetle kaniuli posiada spiralę ze stali 
nierdzewnej, dzięki czemu jest szczególnie polecana dla pacjentów otyłych. Ze względu na 
elementy stali nie można jej poddawad działaniu radiologicznemu. Rurka powstała  
z przeznaczeniem dla pacjentów po tracheotomii. Nie posiada kaniuli wewnętrznych. 
Dostępna w wariantach: 
 

 SPIRAFLEX® - nr ref. 17504, cena 145 zł 

 SPIRAFLEX® z mankietem – nr ref. 17503, cena 145 zł 

  
 

     

7 10.4 10.4 7.0 regulacja do 69 

8 11.4 11.4 8.0 regulacja do 96 

9 12.4 12.4 9.0 regulacja do 122 

10 13.4 13.4 10.0 regulacja do 122 

11 14.4 14.4 11.0 regulacja do 123 
  

Dane w tabeli podane są w *mm+. 

 

 



 
 

TRACHEOTEC® 
 
Rurka tracheostomijna TRACHEOTEC® wykonana jest z miękkiego, przezroczystego 
polimeru klasy medycznej. Rurka powstała z przeznaczeniem dla pacjentów  
po tracheotomii. Dostępna jest jedynie jako rurka tracheostomijna zewnętrzna (brak 
kaniuli wewnętrznej). Rurka zakooczona jest łącznikiem 15 mm. Poza tym rurka jest 
kompatybilna z działaniem radiologicznym. Dostępna w wariantach: 

 
 

 TRACHEOTEC® - nr ref. 18560, cena 60 zł 

 TRACHEOTEC® z mankietem – nr ref. 18920, cena 70 zł 

 TRACHEOTEC® z mankietem + wężyk do odsysania – nr ref. 18930, cena 120 zł 

 
 

TRACHEOTEC®  

Rozmiar Średnica zewnętrzna 
przy kołnierzu kaniuli 

Średnica zewnętrzna 
na koocu kaniuli  

Średnica 
wewnętrzna 

Długośd linii 
środkowej 

Drugośd krzywej 
zewnętrznej  

7 10.0 10.0 7.0 69.6 77.0 

7.5 10.7 10.7 7.5 73.6 81.5 

8 11.3 11.3 8.0 79.5 87.9 

8.5 12.0 12.0 8.5 81.5 90.4 

9 12.7 12.7 9.0 85.5 94.9 

10 14.0 14.0 10.0 95.0 105.3 

  Dane w tabeli podane są w *mm+. Przedstawiają one najpopularniejsze rozmiary rurek tracheostomijnych.    
  W celu zakupu mniejszego lub większego rozmiaru prosimy o kontakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AKCESORIA TRACHEOSTOMIJNE: 
FILTRY HME 
 

Filtry HME (wymienniki ciepła i wilgoci) mają za zadanie oczyścid, ogrzad i nawilżyd 
powietrze. Dzięki temu chronią dolne drogi oddechowe i poprawiają jakośd mowy. 
Długotrwałe stosowanie filtrów HME łagodzi dolegliwości podrażnienia błon śluzowych 
oraz podnosi jakośd życia. Dostępna w wariantach: 
 

 LARYVOX® HME (łącznik 22mm) – filtr z normalnym oporem powietrza  

– nr ref. 49800, cena 300 zł / 30 szt. lub 65 zł / 5 szt. 

 LARYVOX® HME HighFlow (łącznik 22mm) – filtr z nieznacznym oporem powietrza, 

zalecany przy dużym obciążeniu fizycznym 
 – nr ref. 49810, cena 350 zł / 30 szt. lub 70 zł / 5 szt. 

 HUMIDOFIX® (łącznik 15mm) – filtr papierowy z przeznaczeniem dla osób  

po tracheotomii – nr ref. 46440, cena 140 zł / 30 szt. 
 

ADAPTERY 
 
Łączniki, przejściówki, adaptery, czyli produkty służące do dopasowania filtrów HME oraz innych 
akcesoriów tracheostomijnych.  Pozwalają na zmianę  szerokości koocówki z 22mm na 15mm 
bądź z 15mm na 22mm. Wszystkie produkty wykonane są z plastiku. Dostępne w wariantach: 

 

 LARYVOX® CONNECT– adapter z 22mm na 15mm – nr ref. 48915, cena 50zł / szt. 

 LARYVOX® ADAPT– adapter z 15mm na 22mm – nr ref. 48920, cena 80zł / 3szt.  

 
LARYVOX® TAPE  

 
Płytki podstawowe LARYVOX® TAPE służą przede wszystkim do mocowania filtrów HME. 
Dzięki swej barwie oraz budowie zapewniają pacjentowi dyskretnośd. Płytki podstawowe 
LARYVOX® TAPE posiadają warstwę klejącą, dzięki której mocowana jest na skórze. 
Dostępna w wariantach: 

 

 LARYVOX® TAPE STANDARD okrągła, przezroczysta  

– nr ref. 48100, cena 240 zł / 15szt. 

 LARYVOX® TAPE STANDARD owalna, przezroczysta  

– nr ref. 48200, cena 240 zł / 15szt. 

 LARYVOX® TAPE COMFORT okrągła, kolor skóry  

– nr ref. 48140, cena 580 zł / 15szt. 

 LARYVOX® TAPE COMFORT owalna, kolor skóry  

– nr ref. 48240, cena 580 zł / 15szt. 
 

UCHWYTY DO KANIULI 
 

Uchwyt jest niezbędnym elementem stabilizującym zamocowanie rurki w otworze 
tracheostomijnym. Wszystkie uchwyty posiadają regulację długości. Koszt uchwytu  
to 20 zł. Dostępne w wariantach: 
 

 KACLIP HM – uchwyt w kolorze skóry z mocowaniem za metalowy haczyk 

 – nr ref. 32000, cena 25 zł 

 KACLIP H – uchwyt w kolorze skóry z mocowaniem na plastikowy haczyk  

– nr ref. 32005-03, cena 25 zł 

 OPTIFLAUSCH K – miękki uchwyt w kolorze ecru z mocowaniem na rzep  

– nr ref. 32550, cena 25 zł 

 OPTIFLAUSCH K slim  - miękki uchwyt w kolorze ecru z mocowaniem na rzep  

– nr ref. 32552, cena 25 zł 



 
 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:  
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA RUREK TRACHEOSTOMIJNYCH  
 

 OPTIFAHL® - chusteczki do pielęgnacji stomii – nr ref. 33200, cena 60 zł / 44szt. 

 OPTIFLUID® - chusteczki do naoliwienia kaniuli przed jej aplikacją  

– nr ref. 31550, cena 70 zł / 30szt. 

 OPTIFCLEAR®  - zmywacz kleju pozostałego na skórze  

- nr ref. 33500, cena 60 zł / 30szt. 

 OPTIGARD® - ochronne waciki opatrunkowe - nr ref. 33600, cena 60 zł / 30szt. 

 OPTIBRUSH® BASIC – szczoteczki do czyszczenia kaniuli zakooczone miękkim 

włóknem, które chroni rurkę przed uszkodzeniem  
– nr ref. 31800, cena 50 zł / 4szt. lub 15zł / szt. 

 OPTIBRUSH® SET – zestaw do czyszczenia rurek tracheostomijnych. W skład 

wchodzi: pudełko z wkładką sita, proszek 100g, cztery szczoteczki  
– nr ref. 31011, cena 80 zł 

 OPTIBRUSH® POWDER – proszek do czyszczenia rurek tracheostomijnych 400g  

– nr ref. 31100, cena 60 zł 

 OPTIBRUSH® CONT – pudełko z wkładką sita do czyszczenia rurek 

tracheostomijnych – nr ref. 31200, cena 20 zł 

 OPTILUID® STOMA OLI  – żel do rurek tracheostomijnych ułatwiający aplikację 

100 ml-nr ref. 31200, cena 25 zł 

 

 

SSAKI I INHALATORY: 
 

 

SSAKI I INHALATORY 
 

Sprzęt stosowany do odsysania wydzieli z drzewa oskrzelowego oraz sprzęt do nawilżania 
powietrza są niezwykle istotnymi produktami w samopielęgnacji pacjentów  
po laryngektomii, czy tracheotomii.  

 
 TRACHEOLINO® – ssak, przepływ 16 l/min.– nr ref. 62000, cena 1150 zł 

 TRACHEOPORT® – ssak, przepływ 22 l/min., zasilane poprzez akumulator,  

- nr ref. 63560, cena 2900 zł 

 Cewniki stomijne sterylne: 25 cm nr ref. 68100, 50 cm  

- nr ref. 68100, cena 30 zł / 30szt.  

 NEBUFIRST® – inhalator stacjonarny – nr ref. 50000, cena 400 zł 

 NEBUPORT® – inhalator mobilny – nr ref. 50100, cena 1000 zł 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OCHRNONA OTWORU TRACHEOSTOMIJNEGO:  
 
OPATRUNKI TRACHEOSTOMIJNE 

 
Opatrunki tracheostomijne wykonane są z bawełny ekologicznej. Niektóre z nich pokryte 
są warstwą aluminium, która zmniejsza przywieranie kompresu do suchej wydzieliny  
i skrzepniętej krwi. Ułatwia to ich bezurazową wymianę.  Natomiast opatrunki z rozcięciem 
ułatwiają ich wymianę, nie wymagają użycia nożyczek ani usuwania rurki tracheostomijnej. 
W opakowaniu znajduje się 10 sztuk. Dostępne w wariantach: 

 

 SENSOTRACH® ALU – opatrunki z warstwą aluminium bez nacięcia  

– nr ref. 30000, cena 20 zł / 10 szt. 

  SENSOTRACH® ALU SLIT - opatrunek i z warstwą aluminium z nacięciem  

– nr ref. 30036, cena 20 zł / 10 szt. 

 SENSOTRACH® UNO – opatrunki bawełniane bez nacięcia  

– nr ref. 30520, cena 25 zł / 10 szt. 

 SENSOTRACH® UNO SLIT – opatrunki bawełniane z nacięciem  

– nr ref. 30521, cena 25 zł / 10 szt. 

 SENSOTRACH DUO ALU SLIT– podwójne opatrunki z warstwą aluminium  

z nacięciem – nr ref. 30663, cena 25 zł / 10 szt. 

 
OCHRONA OTWORU TRACHEOSTOMIJNEGO – GĄBKI  

 
Najpopularniejszym produktem do ochrony otworu tracheostomijnego są tzw. gąbki.  
Są one w kolorze skóry, dzięki czemu zapewniają dyskrecję. Gąbki mocowane są za 
pomocą taśm klejących znajdujących się zarówno w części górnej oraz dolnej, jak  
i wyłącznie w części górnej. Ich różnorodny rozmiar oraz sposób mocowania pozwala na  
szeroki wybór ze strony pacjenta. Gąbki nie tylko chronią otwór tracheostomijny przed 
mikrourazami, ale również oczyszczają wdychane powietrze. W opakowaniu znajduje się 
10 sztuk. Koszt opakowania wynosi 30 zł. Dostępne w wariantach: 

 

 LARYNGOFIX S – kształt klapki, rozmiar 4x5.5cm, górny pasek klejący  

– nr ref. 45900, cena 30 zł / 10 szt. 

 LARYNGOFIX PLUS S – kształt klapki, rozmiar 4x5.5cm, dwa paski klejące  

– nr ref. 45902, cena 30 zł / 10 szt. 

 LARYNGOFIX PLUS L - kształt klapki, rozmiar 4.8x6.7cm, dwa paski klejące  

– nr ref. 45952, cena 30 zł / 10 szt. 

 TRACHEOSTOMA-FIX S – prostokątne, rozmiar 6x6.5cm, górny pasek klejący 

 - nr ref. 45000, cena 30 zł / 10 szt. 

 TRACHEOSTOMA-FIX S – prostokątne, rozmiar 5.5x6cm, górny pasek klejący  

- nr ref. 45100, cena 30 zł / 10 szt. 

 TRACHEOSTOMA-FIX L – prostokątne, rozmiar 7x7.5cm, górny pasek klejący  

- nr ref. 45100, cena 30 zł / 10 szt. 

 TRACHEOSTOMA-FIX PLUS S – prostokątne, rozmiar 5.5x6cm, dwa paski klejące,  

- nr ref. 45505, cena 30 zł / 10 szt. 

 TRACHEOSTOMA-FIX PLUS L – prostokątne, rozmiar 7x7cm, dwa paski klejące,  

- nr ref. 45510, cena 30 zł / 10 szt. 
 

OCHRONA OTWORU TRACHEOSTOMIJNEGO PRZED WODĄ  
 

SECUTRACH® to silikonowy produkt do ochrony przed wodą. Dzięki otworom skierowanym  
ku dołowi, nie zatyka przepływu powietrza. Chroni również w przypadku przedostania się 
wody do środka. Posiada regulację paska, który zakładany jest na szyję.  

 

 SECUTRACH® - nr ref. 47000, cena 80 zł 



 
 

DLA OSÓB Z PROTEZĄ GŁOSOWĄ:  
 

PROTEZY GŁOSOWE 
Protezy głosowe Blom-Singer  amerykaoskiej firmy INHEALTH® charakteryzują  

się innowacyjnymi rozwiązaniami dla pacjentów z problemami dotyczącymi m.in. 
„przeciekania” protezy. Istnieje bowiem możliwośd zakupu protezy głosowej  
z powiększonym kołnierzem z obu stron. 
 
 

 
RURKI TRACHEOSTOMIJNE 
 

Rurki tracheostomijne dla pacjentów posiadających protezę głosową wyposażone są w sito 
fenestracyjne, które pozwala na dogodny przepływ powietrza oraz dźwięku. Rozmiary 
rurek znającą się przy opisie poszczególnych produktów (patrz dział: Rurki 
tracheotomijne). Ceny pozostają bez zmian. Rurki tracheostromijne dostępne z sitem 
fenestracyjnym: 
 

 LARYNGOTEC® (str. 3) 

 DURAVENT® (str. 4) 

 DURACUFF® (str. 4) 

 DURATWIX® (str. 5) 

 
 

NASADKI FONIACYJNE I FONIATRYCZNE 
 

Nasadki foniacyjne przeznaczone są dla pacjentów po tracheotomii z częściowo  
lub całkowicie zachowaną krtanią. Natomiast zawory foniatryczne wyprodukowano  
z myślą o pacjentach po laryngektomii posiadających protezę głosową. Umożliwiają one 
mówienie bez zakrywania palcem otworu tracheostomijnego. Otwierają się podczas 
wdechu i zamykają podczas wydechu, kierując wydychane powietrze do krtani, strun 
głosowych i jamy ustnej. Niektóre nasadki foniacyjne posiadają filtr HME, co umożliwia 
wstępne ogrzanie i nawilżenie powietrza oraz odfiltrowanie cząsteczek kurzu i pyłu. 

 
 

KOREKTOR MOWY  
 

Elektroniczny korektor mowy ELECTROLARYNX SPEECH AID firmy INHEALTH wytwarza 
drgania dźwiękowe przekazywane do jamy ustnej i gardła, gdy urządzenie jest lekko 
dociśnięte do szyi. Dzięki temu, może przekształcad normalne ruchy wykonywane podczas 
mówienia w zrozumiałą mowę.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Składanie zamówieo e-mail: 
trachei@ronest.pl 

Dodatkowych informacji na temat produktów i sposobów  
ich zamawiania można uzyskad telefonicznie: 

tel. 517 127 700 
 

mailto:trachei@ronest.pl


 
 

OGÓLNE WARUNKI SPPRZEDAŻY  
obowiązują od dnia 12.03.2015 

 
 

§1 Postanowienia ogólne 
1. OWS stosuje się do umów sprzedaży zawartych 

pomiędzy RONEST Spółka Cywilna Jerzy Nędzewicz  
Lech Rosochowicz Tomasz Stawarz (zwana dalej 
Sprzedawcą) a osobami fizycznymi – konsumentami 
(zwanymi dalej Kupującymi). 

2. Postanowienia OWS stanowią nieodłączną częśd 
wszystkich ofert i umów dotyczących sprzedaży  
w bieżących i przyszłych transakcjach gospodarczych 
pomiędzy Stronami, chyba że Sprzedawca pisemnie  
i wiążąco potwierdzi odmienne warunki. 

3. Następujące określenia użyte w dalszej części OWS 
oznaczają: 
Strony – Sprzedawca i Kupujący 
OWS – niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży RONEST 
Spółka Cywilna Jerzy Nędzewicz Lech Rosochowicz 
Tomasz Stawarz” 
Towar – towary handlowe sprzedawane przez RONEST 
Spółka Cywilna Jerzy Nędzewicz Lech Rosochowicz 
Tomasz Stawarz w ramach umowy z Konsumentem. 

 
§2 Zawarcie umowy i przyjęcie zamówienia 

1. Umowa zostaje zawarta w oparciu o sporządzenie przez 
Sprzedawcę oferty i na zasadach w nich wskazanych, 
 a następnie przez złożenie zamówienia przez 
Kupującego.   
W przypadku, gdy kupujący złoży zamówienie bez 
otrzymania oferty Sprzedawcy lub gdy wprowadzi 
jakiekolwiek zmiany lub zastrzeżenia do oferty, do 
zawarcia umowy potrzebne jest potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia przez Sprzedawcę. Brak potwierdzenia 
zamówienia przez Sprzedawcę jest jednoznaczny z tym, 
że umowa sprzedaży nie została zawarta. 

2. Zamówienie Kupującego powinno zostad przesłane do 
Sprzedawcy na piśmie pocztą, faksem na numer  
61 850 14 11 lub mailem na adres: tracheo@ronest.pl 

3. Przez przyjęcie zamówienia rozumie się pisemne 
oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia, 
przesłane Kupującemu pocztą lub na podany przez 
Kupującego nr faksu, telefonu lub e- mail.  

 
§3 Rozliczenia finansowe 

1. Kupujący jest zobowiązany zapłacid za Towar przed 
terminem dostawy lub w czasie dostawy (pobranie) na 
podstawie faktury VAT, chyba że Strony uzgodnią 
inaczej. 

2. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktur 
VAT bez jego podpisu. 

3. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków 
pieniężnych na konto Sprzedawcy podane na fakturze 
lub w ofercie lub przekazanie gotówki kurierowi, który 
dostarcza przesyłkę za pobraniem. 

 
§4 Realizacja zamówienia 

1. W przypadku, gdy Towar znajduje się w magazynie, 
termin realizacji zamówienia wynosi do 7 (siedmiu) dni 
od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, chyba 
że Strony uzgodnią inny termin dostawy. 
 

 
 
 

2. Dostawa przez Sprzedawcę następuje z zastrzeżeniem 
czasowej i prawidłowej dostawy własnej. 

3. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi ze 
Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania towaru,  
a w przypadku powierzenia Towaru przewoźnikowi  
z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od 
tego, kto ponosi koszty transportu. 
 

§5 Zasady odpowiedzialności 
1. W przypadku opóźnienia Kupującego z terminowym 

odbiorem Towaru, przekraczającego 7 dni od ustalonego 
przez Strony w umowie dnia odbioru, Kupujący zapłaci 
Sprzedawcy karę  
umowną w wysokości odpowiadającej 0,1 % wartości 
nieodebranego w terminie Towaru za każdy dzieo 
opóźnienia. 

 
§6 Reklamacje 

1. Kupujący zobowiązuje się do starannego zbadania 
Towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, 
zgodności ze specyfikacją techniczną określoną  
w umowie oraz pod kątem ewentualnych widocznych 
wad. Sprawdzeniu podlega również załączona 
dokumentacja towaru. Odebranie towaru jest 
jednoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych 
parametrów  
z zamówieniem i brakiem wad, które mogłyby zostad 
wykryte przy bardzo starannym zbadaniu Towaru 
podczas odbioru. 

2. W przypadku wątpliwości co do stanu przesyłki, 
Kupujący zobowiązany jest sporządzid wraz z kurierem 
stosowny protokół.  

3. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub 
uszkodzenie niedające się ocenid przy odbiorze przesyłki 
wówczas Kupujący jest zobowiązany skontaktowad się ze 
Sprzedawcą  
i udokumentowad wadę. 

 
§7 Zwroty towaru 

1. Sprzedawca wyłącza możliwośd dokonania zwrotu 
pełnowartościowego towaru. Zwrot możliwy jest jedynie  
w odniesieniu do partii towaru doręczonej niezgodnie  
z zamówieniem. 

2. Zwrot partii towaru dostarczonej niezgodnie  
z zamówieniem należy zgłosid Sprzedawcy pisemnie 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dostawy. 

 
§8 Postanowienia koocowe 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy adekwatnej do 
formy, w jakiej zawarto umowę. 

2. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie 
przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks 
cywilny. 

3. Ewentualne spory wynikające z umów zawartych 
pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przed sądem 
właściwym według siedziby Sprzedawcy. 
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