
Sklep internetowy www.zamszowykuferek.pl jest własnością frmyy

Artur Żądło

72-600 Świnoujście, ul. Monte Cassino 22B/1A

NIPy 8792357904, nr rachunkuy 87 1020 4870 0000 5702 0069 4026 PKO Bank Polski S.A.

wpisanym  do  rejestru  przedsiębiorców  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Rozwoju, zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM.

Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM oraz KUPUJĄCYMI w szczególności
w zakresiey

 Składania zamówień,

 Sposobu realizacji zamówień,

 Odstąpienia od umowy,

 Składania reklamacji.

Wizerunek  sklepu  www.zamszowykuferek.pl  stanowi  własność  intelektualną  SPRZEDAJĄCEGO  i  podlega
ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Treści zawarte na stronach www.zamszowykuferek.pl mają charakter informacyjny, stanowią zaproszenie do
zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Informacje  o  metodach i  kosztach wysyłki  towarów oferowanych przez SPRZEDAJĄCEGO znajdują  się  w
zakładce  cennik  kosztów  wysyłki,  natomiast  informacje  o  metodach  płatności  znajdują  się  w  zakładce
sposoby płatności.

SPRZEDAJĄCY oferuje sprzedaż towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  

Składanie zamówień

1. Wybór towaru i dodanie go do koszyka odbywa się poprzez kliknięcie ikony ‚do koszyka’.

2. Po dodaniu produktu do koszyka istnieje możliwość kontynuowania zakupów lub przejście do strony
z zawartością koszyka.

3. Po zweryfkowaniu zawartości koszyka w celu fnalizacji zamówienia należy przejść do następnego
kroku poprzez kliknięcie przycisku ‚zamówienie’.

4. W celu złożenia zamówienia niezbędna jest rejestracja.

5. W  trakcie  rejestracji  KUPUJĄCY  wypełnienia  formularz  rejestracyjny,  w  którym  podajey  imię  i
nazwisko, login, hasło, adres wysyłki, adres e-mail oraz numer telefonu. Rejestracja służy wyłącznie
prawidłowemu przeprowadzeniu  transakcji  handlowej  oraz  wystawieniu  dokumentów sprzedaży.
Więcej informacji o danych zbieranych przez SPRZEDAJĄCEGO znajduje się w Polityce prywatności.

6. KUPUJĄCY zarejestrowani, aby złożyć zamówienie lub/i zmienić dane adresowe logują się za pomocą
ustalonych przez siebie w trakcie rejestracji – loginu i hasła.

7. Po  zalogowaniu  KUPUJĄCY  w  kolejnych  krokach  decyduje  o  adresie  wysyłki,  metodzie  wysyłki,
metodzie płatności i ostatecznej fnalizacji zamówienia.
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8. Fakt  złożenia  zamówienia  potwierdzany  jest  drogą  mailową  na  adres  e-mail  podany  podczas
rejestracji.

9. Po  otrzymaniu  zamówienia  SPRZEDAJĄCY  potwierdza  dostępność  zamówionych  towarów
niezwłocznie najpóźniej jednak w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia i określa termin realizacji
zamówienia,  który  nie  może  być  dłuższy  niż  14  dni  roboczych  od  dnia  wniesienia  zapłaty  za
zamówione towary.

Sposób realizacji zamówień

1. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu dostępności towarów objętych zamówieniem
i zgodnie z wybraną przez KUPUJĄCEGO metodą płatności, metodą wysyłki oraz adresem wysyłki.

2. Informacje o metodach i kosztach wysyłki towarów znajdujących się w zakładce cennik kosztów
wysyłki, natomiast informacje o metodach płatności znajdują się w zakładce sposoby płatności.

3. Koszty przesyłki pokrywane są przez KUPUJĄCEGO.

4. Zamówione towary są dostarczane do KUPUJĄCEGO za pośrednictwem Poczty Polskiej lub frmy
kurierskiej (zgodnie z wyborem KUPUJĄCEGO) pod adres wskazany w formularzu zamówień.

5. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 3 dni roboczych od momentu
wpływu należności na rachunek bankowy i potwierdzeniu dokonania wysyłki zgodnie z wybraną
przez KUPUJĄCEGO opcją transportu, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne
ustalenia odnośnie terminu dostawy i sposobu zapłaty pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM.

6. Odbierając  dostarczoną  przez  kuriera  przesyłkę  KUPUJĄCY  obowiązany  jest  ją  zbadać  (na
podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki, SPRZEDAJĄCY
zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o
tym SPRZEDAJĄCEGO. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem
prawa  KUPUJĄCEGO  do  złożenia  reklamacji,  protokół  jest  jednak  pomocny  w  procedurze
reklamacji.  Brak  protokołu  uszkodzenia  przesyłki  może  istotnie  utrudnić  KUPUJĄCEMU
dochodzenie ewentualnych roszczeń od SPRZEDAJĄCEGO oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za
uszkodzenie przesyłki.

7. Odstąpienie od umowy:
Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) konsument,
który  zawarł  umowę  na  odległość,  może  od  niej  odstąpić  bez  podania  przyczyn,  składając
stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od wydania rzeczy. Termin ten liczy
się od dnia odebrania przesyłki prze kupującego. Zwracany produkt powinien być nieużywany,
pozbawiony zapachu, czysty oraz z przyczepionymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób
zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8. Zakup wadliwego towaru:
Klient  może  zgłosić  przysługujące  mu roszczenia  z  tytułu  rękojmi  w szczególności  za  pomocą
wiadomości e-mail na adresy Info@zamszowykuferek.pl.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fzyczną lub
prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient możey
a.  złożyć  oświadczenie  o  obniżeniu  ceny  albo  odstąpieniu  od  umowy,  chyba  że  Sprzedawca
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od
wad albo wadę  taką usunie.  Obniżona  cena powinna  pozostawać  w takiej  proporcji  do ceny
wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady.
Klienta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
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b. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany
wymienić  wadliwy  Towar  na  wolny  od  wad  albo  usunąć  wadę  w  rozsądnym  czasie  bez
nadmiernych  niedogodności  dla  Klienta;  z  zastrzeżeniami  i  na  zasadach  określonych  we
właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
Jeżeli  Klientem jest  Konsument,  może  zamiast  zaproponowanego przez  Sprzedawcę  usunięcia
wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia
wady,  chyba  że  doprowadzenie  Towaru  do  zgodności  z  umową  w  sposób  wybrany  przez
Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez Sprzedawcę.  Przy  ocenie  nadmierności  kosztów uwzględnia  się  wartość
Towaru wolnego od wad, rodzaj i  znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę
niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt SPRZEDAJĄCEGO
dostarczyć wadliwy Towar na następujący adresy Artur Żądło ul. Monte Cassino 22b/1A 72-600
Świnoujście

 

Postanowienia końcowe

SPRZEDAJĄCY dokłada wszelkich starań, aby treść stron www.zamszowykuferek.pl była stale aktualizowana,
aby jak najdokładniej przedstawić Państwu oferowane produkty. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia
regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej sklepu oraz
powiadomienia Klientów drogą mailową o dokonanych zmianach. W przypadku zmiany regulaminu wiążący
dla Klienta jest regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy. Wszelkie spory wynikające z
umów zawieranych pomiędzy sklepem a Klientem lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby
w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony
mediacja  nie  doprowadziła  do  zawarcia  ugody,  spór  zostanie  ostatecznie  rozstrzygnięty  przed  sądem
właściwym.

  

REGULAMIN ZAMÓWIENIA „WYŚLIJ PREZENT”

1. SPRZEDAJĄCY umożliwia wysyłkę zamówienia jako prezent, bezpośrednio do osoby obdarowanej.

2. Po zakupie towaru w należy wybrać opcje „wyślij prezent” oraz podać adres na który należy wysłać
paczkę.

3. Możliwa jest wysyłka bez dokumentu sprzedaży wystarczy nas o tym poinformować w formularzu
zamówienia (bez tej informacji dokument sprzedaży będzie dołączony do prezentu) .

4. Dowód sprzedaży możemy wysłać pod inny adres za dopłatą za list – 2 zł.

5. Opcja zamówienia „WYŚLIJ PREZENT” obowiązuje od dnia ogłoszenia do odwołania.

REGULAMIN „KARTA PODARUNKOWA”

1. Zamówienie na Kartę składa się tak samo, jak zamówienie na każdy inny produkt, wystarczy kliknąć
‚Karty Podarunkowe’, wybrać jedną z proponowanych kwot i kliknąć ” do koszyka”.

2. Po dodaniu produktu do koszyka istnieje możliwość kontynuowania zakupów lub przejście do strony
z zawartością koszyka.

3. W celu złożenia zamówienia niezbędna jest rejestracja.
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4. Po zalogowaniu KUPUJĄCY w kolejnych krokach decyduje o adresie wysyłki ,gdzie powinien podać
adres  obdarowywanej  osobie  (na  ten  adres  będzie  wysłana  karta  podarunkowa  z  kodem  oraz
informacją o wartości karty).

5. Osoba dysponująca Kartą Podarunkową (kodem) może wykorzystać ją w następujący sposóby

Powinna złożyć zamówienie na naszej stronie. Po dodaniu wszystkich produktów do koszyka wybrać metodę
dostawy oraz płatności i nacisnąć przycisk ‚Do kasy’, po czym zalogować się lub założyć konto. Otrzymany
Kod  należy  wpisać  pod  napisem  „Jeżeli  posiadasz  nasz  bon  lub  kartę  rabatową,  przepisz  poniżej  kod
kuponu”, jeśli zostanie on zaakceptowany, zamówienie (jego wartość) powinno pomniejszyć się o wartość
karty podarunkowej .

6.  Karta jest  ważna przez 3 miesiące od zakupu.  Jej  równowartość musi  być wykorzystana w całości  w
jednym zamówieniu. Jeśli kwota nie zostanie wykorzystana w pełni, różnica nie jest zwracana.

Niniejszy regulamin został ogłoszony i obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. z późniejszymi zmianami, które
obowiązują od dnia 25.12.2014 r. 

Zmiana  regulaminy  z  dnia  11.05.2018  r.  dotyczy  tylko  i  wyłącznie  zmiany  danych  właściciela  sklepu
internetowego Zamszowykuferek.pl
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