
 

Firma Handlowo – Produkcyjna JANAS spółka jawna z siedzibą w Krakowie 

 

Regulamin naszego sklepu internetowego http://sklep.firmajanas.pl/ 

 

I. Postanowienia ogólne  

 

1. Ilekroć w Regulaminie mówimy o nas lub Sprzedawcy, mamy na myśli Firmę Handlowo Produkcyjną 

JANAS spółka jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/1A (31-110), 

Rzeczpospolita Polska, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, 

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 66963, NIP 7351010921, 

REGON 490604675. 

 

2. W Regulaminie używamy pojęć, który nadaliśmy określone znaczenie. Wszystkie definicje możesz 

znaleźć na końcu Regulaminu. 

 

3. Możesz z nami się skontaktować w następujący sposób:  

 

i. telefonicznie pod numerem 18 261 06 10  

ii. poprzez fax pod numerem 18 265 77 85 

iii. na adres poczty elektronicznej sklep@firmajanas.pl 

iv. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem http://sklep.firmajanas.pl/ 

 

 

4. Sklep Internetowy jest prowadzony przez Firmę Handlowo Produkcyjną JANAS spółka jawna z siedzibą 

w Krakowie [ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/1A (31-110)], Rzeczpospolita Polska. 

 

5. Regulamin jest dostępny na witrynie internetowej http://sklep.firmajanas.pl/content/3-regulamin-sklepu 

w sposób umożliwiający Tobie jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. 

 

 

 

II. Przedmiot Regulaminu 

 

W Regulaminie znajdziesz: 

 

i. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, 

ii. warunki korzystania ze Sklepu Internetowego. 

 

 

III. Usługi  

 

1. Umożliwiamy Ci poprzez Sklep Internetowy korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:  

 

i. prowadzeniu Twojego Konta w Sklepie Internetowym,  

ii. przeglądaniu przez Ciebie informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,  

iii. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Ci złożenie Zamówienia  

iv. w Sklepie,  

v. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Ci kontakt z nami,  

vi. zamieszczaniu przez Ciebie wypowiedzi o Towarach w Sklepie, 

vii. świadczeniu usługi Newsletter. 

 

2. Dokładamy starań, aby wskazane powyżej Usługi były świadczone przez nas 24 godziny na dobę, 7 dni 

w tygodniu, ale ich dostępność może wynosić 99% czasu w skali roku kalendarzowego.  

 

 

3. Usługi, które opisaliśmy powyżej są świadczone na podstawie następujących umów:  

 

i. umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w 

Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wyjścia przez Ciebie 

strony internetowej Sklepu,  

http://sklep.firmajanas.pl/
http://sklep.firmajanas.pl/content/3-regulamin-sklepu


 

ii. umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest 

na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Ciebie żądania 

usunięcia Konta,  

iii. umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza 

umożliwiającego Tobie złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i 

ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,  

iv. umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega 

rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Ciebie żądania usunięcia adresu e-mail z subskrypcji 

Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości 

wysłanej w ramach usługi Newsletter,  

v. umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza 

umożliwiającego Tobie kontakt z nami jest zawierana na czas oznaczony i ulega 

rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez nas,  

vi. umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie 

zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia przez Ciebie 

opinii.  

 

4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest dla Ciebie po dokonaniu Rejestracji. 

Możesz dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, 

udostępnianego na stronie Sklepu. 

 

5. Warunkiem dokonania przez nas Rejestracji jest wyrażenie przez Ciebie zgody na treść Regulaminu oraz 

podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.  

 

6. Masz możliwość otrzymywania od nas informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na 

podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter).  

 

7. Masz możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących 

się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji.  

 

8. Twoje wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą 

zawierać treści bezprawnych i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa. 

 

9. Zamieszczając wypowiedź wypowiedzi wyrażasz zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi 

oraz jej publikowanie przez nas, a także dokonywanie jej opracowań. 

 

10. W przypadku naruszenia przez Ciebie postanowień Regulaminu, po uprzednim wezwaniu do 

zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu możemy rozwiązać z Tobą 

umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.  

 

 

 

IV. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego  

 

1. Korzystanie przez Ciebie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system 

teleinformatyczny, z którego korzystasz poniższych minimalnych wymagań technicznych:  

 

i. musisz posiadać komputer lub smartfion z dostępem do Internetu,  

ii. musisz posiadać dostęp do poczty elektronicznej,  

iii. musisz używać przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox 

w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 34 lub nowszej,  

iv. musisz mieć włączone w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.  

 

2. Jesteś zobowiązany w szczególności do:  

 

i. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,  

ii. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu 

internetowego niezamówionej informacji handlowej,  

iii. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla 

nas,  



 

iv. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,  

v. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z 

ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.  

 

V. Zawarcie Umowy sprzedaży 

 

 

1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim na podstawie Regulaminu. 

 

2. Wszelki informacje o Towarach, które podajemy na stronach internetowych Sklepu oraz ceny, stanowią 

zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.  

 

3. Warunkiem złożenia przez Ciebie Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.  

 

4. Warunkiem złożenia przez Ciebie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie 

aktywnego konta poczty elektronicznej.  

 

5. Za pośrednictwem formularza Zamówienia i poczty elektronicznej, Zamówienia możesz składać przez 

24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną możesz 

składać w Dni robocze w godzinach 8:00-16:00. 

 

6.  Zamówienia możesz składać poprzez:  

 

i. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia z podaniem Twoich danych 

potrzebnych do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce 

zamieszkania oraz adres e-mail,  

lub z wykorzystaniem Twoich danych osobowych pozyskanych w wyniku uprzedniej 

rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta),  

 

ii. złożenie Zamówienia przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty 

elektronicznej podany przez nas na stronie internetowej Sklepu, obejmującego Twoje 

dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce 

zamieszkania oraz adrese-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób 

płatności.  

 

7. Musisz podejmować wymagane w formularzu Zamówienia czynności techniczne w celu zawarcia 

Umowy. 

 

8. Towary, które wybierasz są dodawane do koszyka zamówień.  

 

9. Po podaniu przez Ciebie wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie 

złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 

opisu przedmiotu Zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz 

z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), sposobu kontaktu z 

nami, wybranej metody i terminu płatności, wybranego sposobu dostawy (tj. wskazanego lodówkomatu 

InPost lub wskazanego punktu dystrybucji przesyłek: Nowy Targ ul. Ludźmierska 29, Myślenice ul. 

Słowackiego 81b, Mszana Dolna ul. Orkana 12), czasu dostawy, danych kontaktowych Klienta, danych 

do faktury. 

 

10. Przed złożeniem Zamówienia powinienieś zapoznać się z Regulaminem sklepu oraz pouczeniem 

odstąpienia od umowy.  

 

11. Kontynuując zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”  

akceptujesz treść Polityki Prywatności oraz Regulamin wraz z pouczeniem dotyczącym prawa 

odstąpienia od umowy.  

 

12. Po złożeniu Zamówienia, otrzymujesz wiadomość e- mail z potwierdzeniem wpływu Zamówienia wraz 

z jego unikatowym numerem, które to potwierdzenie zawiera wszystkie istotne elementy Zamówienia. 

W tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. 



 

 

13. Jeżeli składasz Zamówienie przez przesłanie wiadomości elektronicznej, powinienieś: podać w treści 

wiadomości elektronicznej kierowanej do nas nazwę Towaru ze znajdujących się na stronie internetowej 

towarów Sklepu i jego ilość, wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i 

płatności podanych na stronie internetowej Sklepu, podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w 

szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.  Informacja na temat całkowitej 

wartości Zamówienia podawana jest przez nas po skompletowaniu całości Zamówienia w drodze 

wiadomości elektronicznej. Jeżeli jesteś konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, 

każdorazowo po złożeniu Zamówienia przez Ciebie prześlemy Ci za pośrednictwem poczty 

elektronicznej potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje 

dotyczące: opisu przedmiotu Zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub 

usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów, sposobu kontaktu ze 

Sprzedawcą, wybranej metody i terminu płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu dostawy, Twoich 

danych kontaktowych, danych do faktury, Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy wraz 

z jego wzorem. W tym wypadku Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Ciebie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenia warunków Zamówienia oraz akceptacji treści 

przesłanego Zamówienia i wyrażeniu zgody na jego realizację oraz zaakceptowanie treści Regulaminu i 

potwierdzenie zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.  

 

 

VI. Dostawa Towaru 

 

1. Dostawa Towarów jest ograniczona odbywa się do wskazanego przez Ciebie lodówkomatu InPost lub 

wskazanego punktu dystrybucji przesyłek: Nowy Targ ul. Ludźmierska 29, Myślenice ul. Słowackiego 

81b, Mszana Dolna ul. Orkana 12). 

 

2. Towar dostarczymy Ci za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

 

3.  Koszty dostawy podamy Ci w czasie składania Zamówienia.  

 

4. Zamówiony Towar prześlemy Ci nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia Umowy.  

 

5. Odpowiadamy za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

 

6. Dokładamy wszelkich starań, Sprzedawany Towar jest wolny od wad. 

 

VII. Sposoby płatności 

 

1. Płatność możesz dokonać w następujący sposób:  

 

i. poprzez płatność elektroniczną przez integratora płatności elektronicznych (realizacja 

Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Ci przez nas potwierdzenia przyjęcia 

Zamówienia oraz po otrzymaniu przez nas informacji o dokonaniu płatności przez 

Klienta. Wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia). 

 

2. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, 

cła oraz wszelkie inne składniki.  

 

 

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy   

 

 

1. Jako konsument masz prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny, z 

zastrzeżeniem pkt. IX ust. 6 Regulaminu (wyłączenie prawa odstąpienia od Umowy).  

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

 

i. dla umowy, w wykonaniu której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia 

jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie konsumenta lub wskazaną 

przez Ciebie inną niż przewoźnik, 



 

ii. w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami 

lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, 

iii.  w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas 

oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy, 

iv. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy. 

 

3. Dla zachowacnia terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś nam wysłał poinformować (na 

przykład pismem wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). informację dotyczącą wykonania 

przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  

 

4. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  

 

5. Jeżeli skorzystasz z możliwości odstąpienia od umowy, prześlemy Ci niezwłocznie potwierdzenie 

otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).  

 

IX. Skutki odstąpienia od umowy  

 

 

1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty 

dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie 

sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), 

niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani 

o Twojej decyzji wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.  

 

2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie 

użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie.  

 

3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam 

dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  

 

4. Prosimy abyś odesłał lub przekazał nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od 

dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze 

zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w 

zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  

 

5. Zakupiony towar możesz na zwrócić na następujące sposoby:  

 

i. bezpłatny zwrot na adres magazynu Sprzedawcy: Firma Handlowo - Produkcyjna JANAS sp.j., ul. 

Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ. 
  

 

6. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:  

 

i. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub 

mająca krótki termin przydatności do użycia, 

ii. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad 

którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem 

terminu do odstąpienia od umowy, 

iii. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana 

według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych 

potrzeb, 

iv. umowy, 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;  

v. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na 

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

vi. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została 

uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero 

po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca 

nie ma kontroli. 



 

 

 

X. Reklamacje 

 

1. Odpowiadamy wobec Ciebie, w tym również jeżeli jesteś konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu 

Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia Twoich praw gwarantowanych ustawowo lub na podstawie 

niniejszego Regulaminu, możesz składać na adres reklamacje@firmajanas.pl. 

 

3. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi niezwłocznie, najpóźniej 

w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, natomiast jeśli jest konsumentem w 

rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i zażądałeś wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożyłeś 

oświadczenie o obniżeniu ceny, wówczas reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni. 

 

4. O wyniku postępowania reklamacyjnego zostaniesz przez nas poinformowany za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, chyba że nie wyraziłeś zgody na taki sposób porozumiewania się.  

 

5. Uwzględniając Twóje żądanie w postaci naprawy towaru lub jego wymiany na nowy, wyślemy Ci na 

własny koszt w terminie 14 dni na podany w formularzu zwrotu adres naprawiony lub nowy Towar.  

 

6. W przypadku uznania przez nas za skuteczne oświadczenia o odstąpieniu od umowy w następstwie 

stwierdzenia wad Towaru lub uwzględnienia żądania obniżenia ceny zwrotu uiszczonej ceny lub jej 

części dokonamy na Twój rachunek bankowy w terminie 14 dni.  

 

7. W przypadku braków w reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie wezwiemy Cię do jej 

uzupełnienia w niezbędnym zakresie.  

 

8. W przypadku odrzucenia reklamacji ponosisz koszt zwrotnego przesłania Towaru, jak również kosztu 

transportu Towaru do nas. 

 

  

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną  

 

1. Reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług możesz zgłaszać pisemnie na 

adres: sklep@firmajanas.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.  

 

2. W reklamacji powinieneś nam podać podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis 

zaistniałego problemu.  

 

3. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, 

to poinformujemy Ciebie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji 

poprosimy Cię o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania.  

 

 

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń  

 

1. Jeżeli jesteś konsumentem i zgłosiłeś nam reklamację, ale z jakiejś przyczyny my jej nie uznaliśmy, 

możesz zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do jednego z sądów polubownych działających przy 

wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji znajdziesz na stronie 

UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Informujemy również o istnieniu platformy 

ODR (European Online Dispute Resolution platform), oraz możliwości wykorzystania jej w celu 

rozstrzygania sporów. Platforma jest dostępna pod adresem 

internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

 

2. Możesz też uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nami, korzystając z 

bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do 

której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie 

Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://ec.europa.eu/consumers/odr.


 

numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod 

adresem email porady@dlakonsumentow.pl.  

 

XIII. Postanowienia końcowe  

 

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy nami a Tobą, jeżeli jesteś konsumentem w 

rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z 

postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.  

 

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy nami, a Tobą, jeżeli nie jesteś konsumentem 

w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na 

siedzibę Sprzedawcy.  

 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach 

konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.  

 

4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O zmianie Regulaminu poinformujemy Cię w Koncie 

lub wiadomością poczty elektronicznej. W informacji o zmianach napiszemy, kiedy wchodzą w życie 

(jednak nigdy nie będzie to wcześniej niż 14 dni od wysłania przez nas tej informacji). Po otrzymaniu 

informacji o zmianach, ale przed określonym przez nas momentem wejścia w życie tych zmian 

Regulaminu, możesz wypowiedzieć Umowę – wówczas nie będziesz związany nowym brzmieniem 

Regulaminu. 

 

XIV. Definicje 

 

Użyte przez nas w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 

Dni robocze dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy 

Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna niebędącą osobą prawną, której 

przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która 

dokonuje Zamówienia w Sklepie 

Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 

93 ze zm.) 

Konto przydzielona Tobie część Sklepu Internetowego, przy 

użyciu której możesz dokonywać czynności Sklepie 

Internetowym 

Regulamin niniejszy dokument 

Rejestracja Czynność polegająca na utworzeniu przez Twojego 

Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza 

rejestracyjnego udostępnionego przez nas na stronie 

Sklepu internetowego 

Sklep Internetowy (Sklep) strony internetowe, za pośrednictwem których możesz 

w szczególności składać Zamówienia 

Towar produkty oferowane w Sklepie Internetowym 

Umowa sprzedaży umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego, zawarta pomiędzy Tobą, a nami 

Usługi usługi świadczone przez nas na Twoją rzecz drogą 

elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną 

Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

(Dz. U. 2014, Nr 827) 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) 

 

Zamówienie Twoje oświadczenie skierowane do nas, na podstawie 

którego chcesz z nami zawrzeć Umowę sprzedaży 

 



 

 

 


