
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.STUDIOTECH.PL 

(obowiązuje od dnia 20.01.2015) 

 

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY 

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.studiotech.pl, prowadzony jest przez: 

STUDIOTECH POLAND SP. Z O. O.  

ul. Bażancia 53  

02-892 Warszawa 

REGON: 011224892  

NIP: 5221024970  

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 

dla  M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000094831  NIP: 5221024970 , REGON: 011224892 

KONTAKT: 

tel. +48 (22) 644 10 25 

e-mail: studiotech@studiotech.pl  

 

II. DEFINICJE: 

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną; 

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą 

osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje 

Zamówienia w ramach Sklepu; 

3. Konsument – klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego; 

4. Sprzedawca – Imię i nazwisko prowadzący działalność pod firmą Studiotech Poland        Sp. 

z o.o. w Warszawie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem ul. Bażancia 53 ,                 

02-892 Warszawa NIP: 5221024970 REGON: 011224892;  

5. Towar- produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. 

Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. 

Gdyby jednak niektóre z Zamówionych bądź Rezerwowanych Towarów nie były dostępne, 

Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej 

sytuacji telefonicznie lub drogą mailową 
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6. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego 

Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;  

7. Rejestracja – jednorazowa czynność, która polega na utworzeniu przez Klienta Konta, 

dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę 

na stronie Sklepu internetowego; 

8. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może  

w szczególności składać Zamówienia; 

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 

zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem; 

10. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

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

(Dz. U. 2014, Nr 827); 

12. 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.); 

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy 

sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

 

III. ZASADY OGÓLNE: 

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym www.sklep.studiotech.pl przez 

Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed 

zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

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

teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań 

technicznych: Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub 

Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 16.0 lub 

Opera w wersji nie starszej niż 10.0 lub Safari w wersji nie starszej niż 5.0, włączoną 

obsługę Java Script, aktywny adres e-mail, a rozdzielczość ekranu preferowana na co 

najmniej 1024x768 pikseli. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. 

Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za 

pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków 

przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za 



pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez 

Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. 

3. Klient zobowiązany jest szczególnie do: 

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. 

treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i 

inne prawa osób trzecich, 

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

w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 

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

internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), 

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

dla Sprzedawcy, 

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie  

w zakresie własnego użytku osobistego, 

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

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z 

ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

 

IV. USŁUGI ŚWIADCZĄCE Z DROGĄ ELEKTRONICZNĄ: 

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych 

Usług polegających  głównie na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie 

Internetowym, prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym, udostępnianiu 

interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie czy 

udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze 

Sprzedawcą. 

2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w 

tygodniu. 

3. Umowa: 

a. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie 

zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta 

strony internetowej Sklepu, 

b. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na 

czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania 



usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,   

c. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza 

umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i 

ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę, 

d. o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie 

zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii. 

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

Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza 

rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 

5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych 

osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 

 

V. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SRZEDAŻY 

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść 

na stronę internetową www.sklep.studiotech.pl, dokonać wyboru odpowiedniego produktu 

i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi 

komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta 

pomiędzy Studiotech Poland Sp. z o.o. a Klientem.  

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do 

koszyka.  

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient 

ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru 

Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz 

informacjami dostępnymi na stronie.  

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych 

danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie 

złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 

a) przedmiotu zamówienia, 

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów 

dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 

c) wybranej metody płatności, 

d) wybranego sposobu dostawy, 



e) czasu dostawy.  

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz 

potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”. 

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy 

sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. 

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia 

Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie 

wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 

8. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej 

potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy 

o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 12 powyżej. 

9. Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości 

elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni: 

a) podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy 

nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego 

ilość, 

b)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.  

 

VI. DOSTAWA 

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres 

wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.  

 Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient i o których 

wysokości Klient jest informowany w chwili zawarcia umowy.  

 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską. 

Koszty dostawy i obowiązujące promocje zostały przedstawione na podstronie koszty i czas 

zamówienia Dodatkowo koszty zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.  

 Jeśli towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy termin realizacji dostawy wynosi do 2 

dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W przeciwnym przypadku 

należy doliczyć czas potrzebny na sprowadzenie towaru od dostawcy. Szczegółowe terminy 

realizacji zamówienia będą podawane Klientowi. 

 Wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania zamówionych Towarów 

przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej, z którą Sprzedający ma podpisaną umowę. 

Jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu. 



 

VII. CENA I METODA PŁATNOŚCI 

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, 
cła oraz wszelkie inne składniki.  

1. Cennik obowiązujący na chwilę składania zamówienia w sklepie internetowym 

www.studiotech.pl.  

2. Do kwoty zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki 

i kwoty zamówienia (patrz Koszty transportu) oraz ewentualne koszty usług dodatkowych 

wybranych przez Klienta.  

3. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na doliczane do 

kwoty zamówienia koszty dodatkowe, o których mowa w ust. 3. powyżej.  

4. Rabaty i promocje nie łączą się.  

5. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: 

a) przelewem na numer konta bankowego Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po 

zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie        

Studiotech Sp. z o.o. 

6. Studiotech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla 

Klientów składających zamówienia przez Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń.  

7. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Studiotech Sp. z o.o. 

zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub 

form dokonania zapłaty za zamówienie.  

8. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT, podczas zamówienia powinien wybrać 

odpowiednią opcję, podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona 

faktura oraz wskazać adres mailowy.  

9. Kupujący może wyrazić zgodę na dostarczenie na wskazany adres mailowy faktury VAT 

w formie elektronicznej bądź zażądać wystawienia i przesłania faktury w wersji 

papierowej.  

10. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.  

11. Kupujący może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. 

W takim wypadku, faktura może zostać wystawiona jedynie na podstawie odesłanego 

pierwotnego dokumentu sprzedaży – paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do 

wystawienia faktury VAT. Faktura VAT może być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od 

dnia dokonania sprzedaży.  

 

VIII. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej 
odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 
dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  

2. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 



3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w 
przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia. 

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta 
prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: 
a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą 

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po 
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

b. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad 
którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem 
terminu do odstąpienia od umowy; 

c. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, 
wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego 
zindywidualizowanych potrzeb; 

d. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu 
lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

e. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w 
zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze 
względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało 
otwarte po dostarczeniu; 

f. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze 
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

g. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w 
celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo 
inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż 
części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia 
od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub 
Towarów; 

h. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo 
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli 
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków 
lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

i. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej; 
j. 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 Sprzedawcę o utracie 
prawa odstąpienia od umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za 
niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że 
zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia 
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy. 

6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie 
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje 
zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, 
chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie 
się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. 



7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób 
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu 
konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.  

8. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się 
je ponieść. 

 

IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW 

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w 
rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach 
określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.  

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na 
podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres www.studiotech.pl, ul. 
Bażancia 53 , 02-892 Warszawa. 

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, 
jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub 
przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.  

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 
5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w 

niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty 
otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki. 

6. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu 
gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie 
gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może 
zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, 
którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.  

 

X. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1. Firma Studiotech Sp.z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego 
działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje 
się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Firmę Studiotech o wszelkich 
nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na 
adres: Studiotech Poland Sp. z o.o. ul. Bażancia 53,  02-892 Warszawa; mailowo na adres 
studiotech@studiotech.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego. 

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj 
i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 

5. Firma Studiotech zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a 
gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja 
zostanie rozpatrzona. 

 

XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

1.  Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z 
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego 



działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z 
zawartej Umowy Sprzedaży. 

b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z 
wnioskiem 

c. wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu 
między Klientem, a Sprzedawcą. 

d. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a 
Sprzedawcą, korzystając także 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 
numerem infolinii konsumenckiej 800-007-707 oraz przez Stowarzyszenie 
Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl. 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Rozstrzyganie możliwych nieporozumień zaistniałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, 
który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane 
sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu 
postępowania cywilnego. 

2. Rozstrzyganie możliwych nieporozumień zaistniałych Sprzedawcą a Klientem, który nie 
jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, 
zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy 
ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

4. Może ulec zmianie treść niniejszego Regulaminu. Klient zostanie powiadomiony o każdej 
zmianie w treści regulaminu, na stronie sklepu wraz z jego datą obowiązywania. 
Ponadto Klienci, którzy posiadają Konto Klienta zostaną  \poinformowani o zmianach 
wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin 
wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy 
Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest 
zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie 
Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy. 

 
 


