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1.

1.1.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.impregnacjakostki.eu

prowadzony jest przez Karinę Potęga prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Karina
Potęga Impregnacja Kostki (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do
korespondencji: ul. Zacisze 5, 32-100 Proszowice) wpisaną do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez
ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6821748754, REGON123074836, adres
poczty elektronicznej: biuro@impregnacjakostki.eu
1.2.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do

przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu,
który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu
nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących
im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości
tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego
Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
1.3.

Definicje:

1.3.1.

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni

ustawowo wolnych od pracy.
1.3.2.

KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze

Sprzedawcą.
1.3.3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr
16, poz. 93 ze zm.).
1.3.4. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna
świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronic znej e-mail, która
umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie
treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie
Internetowym.
1.3.5. OFERTA – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Klientem złożona przez
Sprzedawcę Klientowi w odpowiedzi na jego Zapytanie.
1.3.6. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem
Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.3.7.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.3.8. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem
internetowym: www.stanbruk.com.pl.
1.3.9. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Karina Potęga prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Karina Potęga Impregnacja Kostki (adres miejsca prowadzenia
działalności i adres do korespondencji: ul. Zacisze 5, 32-100 Proszowice) wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6821748754, REGON
123074836, adres poczty elektronicznej: office@impregnacjakostki.eu.
1.3.10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta
między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.3.11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez
Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.3.12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także
osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.

2.1.

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

2.1.1. umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w
Sklepie Internetowym i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość,
2.1.2. Newsletter,
2.1.3. Formularz zapytań.
2.2.

Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.
2.3. Aby zamówić Newsletter Usługobiorca powinien:
•

połączyć się on-line ze stroną Usługodawcy - www.impregnacjakostki.eu,

•

kliknąć na pole Newsletter,

•

wpisać adres elektroniczny i nacisnąć klawisz "Dodaj",

• potwierdzić zamówienie usługi w liście elektronicznym przesyłanym na podany adres
elektroniczny Usługodawcy, w tym zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i ją
zaakceptować.
Dopiero po potwierdzeniu adres elektroniczny Usługobiorcy zostanie dopisany do bazy
wysyłkowej.
2.4. Usługobiorca, który prawidłowo złożył zamówienie oświadcza tym samym, że:
• posiada zdolność do czynności prawnych oraz że podany przez Niego w zamówieniu adres
elektroniczny jest adresem, którym ma On prawo dysponować w zakresie wymaganym do
realizacji usługi;
•

wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera.

2.5. Usługodawca włączy podany mu adres elektroniczny Usługobiorcy do bazy wysyłkowej i
będzie korzystać z tego adresu wyłącznie w celu wykonywania usługi.
2.6. Usługodawca nie będzie udostępniać osobom trzecim podanego mu w celu wykonywania
usługi adresu elektronicznego Usługobiorcy.
2.7. Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem tej usługi oprócz adresu
elektronicznego Usługobiorcy nie przetwarza jakichkolwiek innych danych osobowych
Usługobiorcy związanych z tą usługą.
2.8. Treści Newsletterów podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów
ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr
90, poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności
przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.). Usługobiorcy nie są uprawnieni

do korzystania z treści Newsletterów w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z ich
treścią.
2.9. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się Usługodawca:
2.2.1.

Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

2.2.2.

Dostęp do poczty elektronicznej.

2.2.3.

Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet

Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji
12.0.0 i wyższej.
2.2.4.

Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768

2.2.5.

Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz

obsługi Javascript.
2.10. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób
zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i
praw własności intelektualnej osób trzecich.
2.11.

Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem

faktycznym.

3.

USŁUGOBIORCA ZOBOWIĄZANY JEST DO POWSTRZYM YWANIA SIĘ OD

JAKIEJKOLWIEK AKTYWNOŚCI, KTÓRA MOGŁABY WPŁYNĄĆ NA
PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO, W TYM W
SZCZEGÓLNOŚCI OD JAKIEGOKOLWIEK INGEROWANIA W ZAWARTOŚĆ
SKLEPU INTERNETOWEGO LUB JEGO ELEMENTY TECHNICZNE, W TYM OD
DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM. ZABRONIONE
JEST WYKORZYSTYWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO DO CELÓW INNYCH
NIŻ JEGO PRZEZNACZENIE, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ROZSYŁANIE
SPAMU, PROWADZENIE NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPU
INTERNETOWEGO JAKIEJKOLWIEK DZIAŁALNOŚCI KOMERCYJNEJ,
REKLAMOWEJ, PROMOCYJNEJ ITP. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY
SPRZEDAŻY

3.1.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach

internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i
użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71

Kodeksu Cywilnego.
3.2.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego:
podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT

3.2.1.
oraz cła,

nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia

3.2.2.

produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze
sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów
wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez
Klienta.
3.3.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili

złożenia przez Klienta Zapytania. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w
Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów
po złożeniu przez Klienta Zapytania. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
3.4.
3.4.1.

Zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem formularza zamówienia bez rejestracji
Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu

Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
3.4.2. W celu złożenia zamówienia należy:
a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
koszyka” (lub równoznaczny);
b) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
c) wpisać dane odbiorcy zamówienia: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer
domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj), adres poczty
elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, w wypadku Klientów niebędących
konsumentami także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP oraz adres, na który ma nastąpić
dostawa produktu.
d) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma
zostać wystawiona faktura;
e) kliknąć przycisk „Potwierdź zakup”;
f) w przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów
płatności.
Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy
sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
3.4.3. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany podczas

składnia zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę
zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres
poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem
przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem
Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji
zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców
Sprzedawca nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia,
Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany
przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany
przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3.4.4. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może
zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca
będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym
terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w
części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym
zakresie);
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części
zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w
przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie
produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił
dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
3.4.5. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w
sytuacji, o której mowa w pkt. 3.4.4. (w tym również w przypadku braku możliwości
nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca
dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie,
w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie
powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podczas składania
zamówienia. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na
zasadach określonych w pkt. 8 regulaminu.
3.4 6. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w pkt.
3.4.5. niniejszego ustępu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania

kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca może
anulować zamówienie w całości.
3.4.7 . W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w pkt. 3.4.5 i 3.4.6., jeśli
zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi
zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3.4.8. Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Sprzedawcę, o którym mowa w pkt.
3.4.5.-3.4.7. należy rozumieć przysługujące Sprzedawcy umowne prawo odstąpienia, z
którego Sprzedawca może skorzystać w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Klientem.
3.4.9. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w
szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności
za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym
dopuszczalnym przez prawo zakresie.
3.5.

Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą telefonu
Sprzedawca udostępnia następujący numer telefonu: 514 075 848 oraz 505 549 827

3.5.1.

(w Dni Robocze, w godzinach 08:00-18:00) do składania Zapytań za jego pośrednictwem
(opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
Zapytanie złożone za pośrednictwem telefonu powinno określać co najmniej istotne

3.5.2.

postanowienia Umowy Sprzedaży, tj. Produkt oraz jego cenę.
Po złożeniu Zapytania Sprzedawca niezwłocznie przedstawia Klientowi Ofertę w

3.5.3.

odpowiedzi na złożone przez niego Zapytanie. W braku oznaczenia przez Sprzedawcę w
Ofercie terminu w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi Klienta, Oferta złożona
telefonicznie przestaje go wiązać, gdy nie zostanie przyjęte niezwłocznie przez Klienta.
Przyjęcie Oferty do realizacji następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia

3.5.4.

Klienta o przyjęciu Oferty. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia, o którym
mowa powyżej zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.6.

Zawarcie umowy za pośrednictwem Formularza Zapytań

3.6.1.

W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez

Klienta Zapytania za pomocą Formularza Zapytania.
3.6.1.1.

W Formularzu Zapytania niezbędne jest podanie następujących danych: imię i

nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość
województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y,
ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców

niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
Po złożeniu Zapytania Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

3.6.2.

Potwierdzenie otrzymania Zapytania następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na
podany w trakcie składania Zapytania adres poczty elektronicznej Klienta.
Następnie Sprzedawca w ciągu 2 Dni Roboczych przesyła Klientowi Ofertę w

3.6.3.

odpowiedzi na złożone przez niego Zapytanie. Przesłanie Oferty następuje poprzez przesłanie
stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta.
Następnie Klient w ciągu 2 Dni Roboczych (okres związania Ofertą) może przyjąć

3.6.4.

Ofertę Sprzedawcy.
Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o przyjęciu Oferty

3.6.5.

zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy

3.7.

Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu
Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.3., a
także poprzez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy
Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.

SPOSOBY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.1.

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

4.1.1.

płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

4.1.2.

przedpłatę na konto w formie przelewu elektronicznego za pośrednictwem systemu

Dotpay,
4.1.3.

przedpłatę na konto kartą kredytową lub płatniczą za pośrednictwem systemu Dotpay,

4.1.4.

płatność bezpośrednio na konto Sklepu Internetowego:

4.1.4.1.

dane do przelewu: PKO BP SA 97102029060000100203657962
Impregnacja Kostki Karina Potęga
Ul. Zacisze 5, 32 – 100 Proszowice

4.2.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za

pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay
S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860,
REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych,
kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod
adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/
Przyjęcie zamówienia do realizacji i wysyłka towaru przez Sklep internetowy może się

4.3.

odbyć wyłącznie po potwierdzeniu autoryzacji transakcji przez operatora rozliczającego ten
typ płatności albo po uznaniu kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
4.4. Realizacja zamówienia za pobraniem nastąpi niezwłocznie po potwierdzeniu przez

4.4.

Sklep internetowy przyjęcia zamówienia do realizacji.
4.5. W przypadku braku wpływu należności na konto wskazane w trakcie realizacji

4.5.

płatności za zamówienie (dotyczy przedpłaty za pomocą przelewu elektronicznego lub
płatności kartą płatniczą za pośrednictwem Systemu Dotpay bądź wpłaty na konto Sklepu
Internetowego), zamówienie zostanie anulowane po upływnie 5 dniach roboczych od daty
złożenia zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem.

5.

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

5.1.

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy/odbioru Produktu:

5.1.1.

Odbiór osobisty przez Klienta dokonany w siedzibie Sklepu internetowego,

5.1.2.

Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej przedstawionej w ofercie Sklepu

internetowego.
5.2.

Klient dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia.

5.3.

Dostawa towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej odbywa się na adres dostawy

wskazany w formularzu. Koszt dostawy towaru został określony w tabeli kosztów.
5.4.

W przypadku, gdy Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia pozycję "Kurier"

dostarczenie zamówionego Produktu nastąpi za pośrednictwem podmiotu świadczącego
usługi kurierskie, przy czym orientacyjny termin dostawy wynosić będzie w tym przypadku 2
(dwa) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia.
5.5.

Klient, który w przeszłości nie podjął przesyłki w terminie lub odmówił przyjęcia

przesyłki może być, przy realizacji kolejnego zamówienia, zobowiązany przez Sklepu
Internetowego do uiszczenia opłaty z góry tj. przedpłaty na konto.
5.6.

Prosimy aby w sytuacji odbioru przesyłki sprawdzić, czy opakowanie zewnętrzne nie

uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie zewnętrzne przesyłki nosi
znamiona uszkodzenia, prosimy nie przyjmować przesyłki, a jako powód podać „uszkodzenie
opakowania zewnętrznego” oraz skontaktować się jak najszybciej z Biurem Obsługi Klienta

Sklepu Internetowego w celu wyjaśnienia sprawy.

6.

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

ELEKTRONICZNYCH
Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi

6.1.

Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron. W każdym czasie
Usługobiorca może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez odznaczenie
stosownego pola (odnośnik Newsletter).
Po otrzymaniu oświadczenia o odwołaniu zgody, jak i po zaprzestaniu świadczenia

6.2.

usług z przyczyn określonych w pkt 6.1. Usługodawca usunie adres elektroniczny
Usługobiorcy ze swej bazy wysyłkowej terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
rezygnacji na wskazany powyższej adres elektroniczny.
6.2.1.

W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca

może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca
obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza
treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do
zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie
Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi
Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez
Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
6.2.2.

W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca

może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem
natychmiastowym bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego
oświadczenia.

7.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1.
7.1.1.

Reklamacje z tytułu rękojmi:
Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę

fizyczną lub prawną (rękojmia), z zastrzeżeniem pkt 9.5. regulaminu, gdzie wadą fizyczną
jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi,
jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania
produktu Klientowi.

7.1.2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji
Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Odpowiedź w sprawie reklamacji
jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób komunikacji z
nim.
7.1.3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć
reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do
Sprzedawcy i i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się na odwrocie
faktury).
7.1.4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy
kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy
odesłać na adres Sprzedawcy: ul. Zacisze 5, 32-100 Proszowice.
7.1.5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie
wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość
złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia
wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez

7.1.6.

producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek
sprzedawane produkty.
W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient

7.1.7.

może reklamować produkt posiadający wady:
7.1.7.1.

korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku

Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a
Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego
wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy;
7.1.7.2.

korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy w związku z rękojmią

– w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień regulaminu.
7.1.7.

W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż

gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.
7.2.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz

pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:
7.2.1.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem

Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego
Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
office@impregnacjakostki.eu lub też pisemnie na adres: ul. Zacisze 5, 32-100 Proszowice.
7.2.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia
nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie
reklamacji przez Usługodawcę.
7.2.3. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich
otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji
niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres
poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres Usługobiorcy podany w reklamacji.
7.2.4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Usługobiorca może dochodzić roszczeń na
drodze postępowania sądowego.

8.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie
Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez
ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w 8.5. poniżej. Bieg terminu do
odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
- od daty otrzymania przez konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli
zamówienie jest realizowane w częściach.
8.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy
(stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z
dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa
odstąpienia od umowy.
8.3. Odstąpienie od umowy zgodnie z pkt.8.2. powyżej wymaga złożenia oświadczenia na
piśmie w terminie wskazanym w okt.8.2. powyżej. Wzór oświadczenia do odstąpienia od
umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
8.4. W takim przypadku konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy produktu w
stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej
cechy i funkcjonowanie.
8.5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument.
Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
8.6. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy,
niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może
zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:
a) u Sprzedawcy – podczas odbioru przesyłki;
b) po odebraniu przesyłki – w terminie wskazanym w pkt.8.2. powyżej. Wówczas produkty,
co do których Konsument odstąpił od umowy, należy odesłać na adres: ul. Zacisze 5, 32-100
Proszowice.
8.7. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie
odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
8.8. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14
dni kalendarzowych w przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z pkt.8.1. Sprzedawca
może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzyma nia
produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.9. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z
kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:
- z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej,
- przy odbiorze u kuriera lub na poczcie.
8.10. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo
skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania
Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego
numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych
umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak
zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez
Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
8.11. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego
rachunku bankowego, karty płatniczej zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego
rachunku bankowego, karty płatniczej przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz
Sprzedawcy zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.

9.

9.1.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie

Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.
9.2.

W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo

ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w
całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w
Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.3.

Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym

jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów
dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
9.4.

Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta

nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim
wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe
od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie
przesyłki.

9.5.

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu

rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem zostaje wyłączona.
9.6.

Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie

będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona
- zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie
będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie
zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do
Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.

Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedawcę i Klienta umowy

sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie
złożenia przez Klienta zamówienia.
10.2.

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem

polskim i w języku polskim.
10.3.
10.3.1.

Zmiana Regulaminu:
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych

przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu,
odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w
zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
10.3.2.

Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania

określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony
o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o
charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
10.3.3.

Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych

Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu
Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie
będą miały wpływu na już składane lub złożone Zapytania oraz zawarte, realizowane lub
wykonane Umowy Sprzedaży.
10.4.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18

lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z
dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.
Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.5.

Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem

będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym
jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Usługodawcy/Sprzedawcy.
10.6.

Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu

Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza
możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku
konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z
koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
10.7.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi

odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania
wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili
przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
10.8.

Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją

produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy
zgodnie z postanowieniami pkt 8 regulaminu.
10.9.

Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane

są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów
Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117) lub innych
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
10.10.

Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz

dostarczany nieodpłatnie Klientowi lub Klientowi Sklepu fizycznego (drogą elektroniczną) na
każde jego żądanie.
10.11.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.05.2016

