
 
Nota prawna 
 
1. Stieler Polska Sp. o.o. docenia Państwa zainteresowanie swoimi produktami i serwisem         

internetowym, który dostępny jest pod adresem www.domy5e.pl (zwaną dalej ”Stroną www”).  
2. Nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania Strony www oraz ogólnych 

warunków handlowych, danych i informacji technicznych zawartych na niniejszej Stronie. 
3. Zawartość Strony www chroniona jest prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej. 

Wszelkie utwory, znaki towarowe, w tym logotypy, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, etc. 
przedstawiane na Stronie www stanowią własność Stieler Polska Sp. z o.o. lub innych 
podmiotów. Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne wykorzy-
stywanie bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego. 

4. Domy 5E oraz Kompaktt 5E Premium są znakami towarowymi firmy Stieler Polska Sp. z o.o. 
Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy wykorzystywanie w inny 
sposób, za wyjątkiem sposobów dozwolonych przez przepisy prawa, bez uprzedniej zgody 
Stieler Polska Sp. z o.o. 

5. Wszelkie informacje przedstawione na niniejszej Stronie www mają charakter wyłącznie        
informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu cywilnego,              
ani zapewnienia, o którym mowa w art. 5561 Kodeksu cywilnego. 

6. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich możliwych starań w celu publikowania na niniejszej 
Stronie www jak najbardziej aktualnych, dokładnych i rzetelnych informacji technicznych            
i handlowych. Nie możemy jednak wykluczyć, że niektóre informacje będą nieaktualne,        
nieprawdziwe lub niekompletne, w szczególności w związku z nagłymi: 

- zmianami technicznymi i technologicznymi wynikłymi podczas realizacji procesu             
inwestycyjnego 

- zmianami technicznymi i ekonomicznymi  w produktach i ofertach naszych dostawców 
- zmianami prawa powszechnie obowiązującego 
- innymi zmianami, na które Stieler Polska Sp. z o.o. nie ma wpływu 

7. Należy pamiętać, że niektóre elementy budowlane oraz wyposażenia domu Kompaktt 5E    
Premium lub ich bezpośredniego otoczenia opisane na Stronie www mogą być niedostępne lub 
dostępne tylko za dodatkową opłatą np. 

- meble, sprzęt kuchenny, lampy, lustra, dywany, wykończenie podłóg, firanki, drobne   
sprzęty i ozdoby 

- drzwi wewnętrzne, umywalki z półką, wanna, prysznic z szybą, brodzik, krany 
- wykończenie ścian wewnętrznych np. płytkami, farbami, tapetami 
- sprzęt AGD i RTV 
- drzewka, krzewy, rośliny, donice, pojemniki na śmieci 

10. Stieler Polska Sp.z o.o. deklaruje, że zmianom nie ulegną istotne cechy świadczenia            
oraz funkcjonalność budynków i ich bezpośredniego otoczenia. 

11. Specyfikacje techniczne i opisy domów Kompaktt 5E Premium mogą ulegać zmianie,                    
a na zdjęciach mogą być przedstawiane domy z elementami wyposażenia dodatkowego           
lub z elementami, których specyfikacja nie zawiera, lub które uległy zmianie (np. drzwi        
wewnętrzne, meble i zabudowy, kuchnia i AGD, lampy, elektronika użytkowa, pojazdy,          
armatura łazienkowa, podłogi, rośliny ozdobne etc). 

12. Wiążące informacje dotyczące domów Kompaktt 5E Premium, w tym sposobu ich wykonania 
oraz wyposażenia, zawarte będą w odpowiednich umowach i dokumentach (umowa              
rezerwacyjna, umowa deweloperska, prospekt informacyjny wraz z załącznikami) zawieranych 
przez Państwa indywidualnie z Stieler Polska Sp. z o.o. 

 
 
Katowice, 22.03.2021 r. 

http://www.domy5e.pl/

