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Regulamin sklepu internetowego wbrew.pl 

 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego Wbrew.pl, działającego pod adresem 

internetowym https://www.wbrew.pl, prowadzonego przez Acoba Sp. z o.o.  z siedzibą w Chorzowie wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, 

Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000363865 z kapitałem zakładowym: 5000,00 złotych, numer NIP: 

6272707260, REGON: 241698867, a w szczególności określa zasady i tryb składania zamówień i zawierania umów 

sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, oraz zasady i tryb wykonywania 

przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, a także korzystania przez Klientów 

ze wszystkich usług Sklepu Internetowego. 

 

Dane kontaktowe: 

 

wbrew.pl 

ul. św. Pawła 11 

41-500 Chorzów 

Tel: +48 794 356 868 

e-mail: biuro@wbrew.pl 

facebook: facebook.com/wbrew 

I. Definicje Pojęć: 

 

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. 

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym 

umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz 

określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

 

KLIENT -(1) 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 

(Konsument); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 

 

KONTO (Konto Klienta) - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez 

Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane 

przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. 

 

KONSUMENT - konsument w rozumieniu Art. 22 z indeksem 1 Kodeksu Cywilnego 

 

NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za 

pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom 

automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje 

o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym. 

 

PRODUKT (TOWAR) - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży 

między Klientem a Sprzedawcą. 

 

REGULAMIN - niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za 

pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na 

odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin 

i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej. 
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SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.wbrew.pl. 

 

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Acoba Sp. z o.o.  z siedzibą w Chorzowie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy pod 

numerem KRS: 0000363865 z kapitałem zakładowym: 5000,00 złotych, numer NIP: 6272707260, REGON: 241698867 

 

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za 

pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

 

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za 

pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

 

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dziennik 

Ustaw z roku 2019 poz. 134 z późniejszymi zmianami). 

 

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do 

zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. 

 

II. Ogólne warunki korzystania ze Sklepu 

 

1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego wbrew.pl, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień 

na produkty, niezbędny jest: 

a. komputer, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet i 

przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; 

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi: 

a. przedstawienie oferty Sklepu, 

b. możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania 

Umów sprzedaży na odległość 

c. Newsletter 

d. możliwość korzystania z Konta Klienta, 

3. Dostęp do usług określonych w ust. 2 pkt. a-c powyżej nie wymaga Rejestracji. 

4. Dostęp do usługi określonej w ust. 2 pkt. d powyżej wymaga dokonania Rejestracji, której dokonuje się poprzez 

wypełnienie Formularza Rejestracji, kliknięciu pola „Załóż Konto” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta 

Klienta, poprzez kliknięcie w link przesłany na podany przez Użytkownika adres e-mail. 

III. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Towaru 

 

1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na 

dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.  

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy skutecznie złożyć 

Zamówienie, tj. dokonać na stronie internetowej Sklepu wyboru Towaru, zalogować się na Konto Klienta albo 

podać niezbędne dane do założenia Konta Klienta albo skorzystać z zakupu jednorazowego bez zakładania 

Konta klienta poprzez podanie danych, które są wymagane przez Sprzedawcę podczas składania Zamówienia 

oraz złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje. 

3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia i skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i 

zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, co jest jednoznaczne z zapoznaniem się z jego treścią, a także 

potwierdzenie przez Klienta w momencie składania zamówienia, że wie, iż Zamówienie pociąga za sobą 

obowiązek zapłaty.  

4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 

złożoną Sprzedawcy przez Klienta. 

5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia 

Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.  

http://www.wbrew.pl/
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6. Po zweryfikowaniu poprawności zamówienia Sklep wysyła wiadomość e-mail „Przyjęcie zamówienia do 

realizacji". Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi wraz z otrzymaniem przez Klienta tej wiadomości. 

IV. Cena towaru, koszty wysyłki, całkowita wartość zamówienia, sposoby i termin płatności. 

 

1. Ceny towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatki. 

2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Informacje na temat możliwych formach dostawy oraz o 

kosztach związanych z wysłaniem przesyłki z Towarami znajdują się na stronie internetowej Sklepu, w zakładce 

„Płatności i wysyłka” oraz każdorazowo wskazane są podczas procesu składania Zamówienia. Całkowita 

wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi 

Klient. 

3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób: 

a. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata); 

b. płatność gotówką - za pobraniem poprzez dokonanie płatności przedstawicielowi firmy doręczającej 

Towar albo, 

c. za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl – płatność online przelewem albo kartą kredytową/debetową 

(serwis udostępniany przez PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779-236-98-87, REGON 

301345068 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 

0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł) 

4. Klient zostanie poinformowany o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz 

zamówienia lub drogą elektroniczną. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o 

ile ma to zastosowanie. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii 

Europejskiej. 

5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w 

trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, 

terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy 

się w następujący sposób: 

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą 

płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. 

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy 

Sprzedaży. 

6. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że 

w przypadku stwierdzenia: 

a. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, 

b. niekompletności przesyłki, 

c. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,  

konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag 

lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o 

zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w 

obecności dostarczyciela przesyłki. 

V. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot towaru) 

 

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, 

składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od 

objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), 

a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - 

od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie 

stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za 

niezawartą. 
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4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego 

ofertę, oferta przestaje wiązać. 

5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez 

Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy 

sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy 

odesłanie towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego 

bezpieczny transport. 

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszt odesłania). 

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego 

w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia 

Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego 

płatności, w tym koszty dostarczenia towarów, przy czym jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze 

towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili 

otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od 

tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, 

chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi 

kosztami. 

10. 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. 

VI. Rękojmia za wady fizyczne towaru (Reklamacje) 

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad i odpowiada za wady towaru. 

2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z Umową sprzedaży. 

3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie 

lub pocztą e-mail na adres Sprzedawcy. 

4. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień 

Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie 

poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres wskazany w wiadomości 

mailowej. 

5. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: 

zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych 

Konsumenta. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu towaru (faktura). W 

przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, 

Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania. 

6. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może: 

a. żądać wymiany towaru na wolny od wad albo 

b. żądać usunięcia wady; albo 

c. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca 

niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad 

albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub 

naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na 

wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2. 

7. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący (Klient nie będący Konsumentem) traci uprawnienia z tytułu 

rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił 

niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie 

zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

8. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia. 

9. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 

dwóch lat od wydania tego towaru Konsumentowi. Konsument traci uprawnienie do żądania doprowadzenia 

towaru do stanu zgodnego z umową, przysługujące mu na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli przed 
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upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem 

VII. Pozostałe prawa i obowiązki 

 

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony. 

2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury 

Sklepu – Konta Klienta, Newslettera) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania 

praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej. 

3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez 

samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania 

usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy 

rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni. 

4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres 

e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta 

Klienta. 

5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie 

natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku 

bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych. 

VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur 

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z 

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych 

procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników 

konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, 

Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, 

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych 

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym 

mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1668), z 

wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i 

działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra 

sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania 

stałych polubownych sądów konsumenckich. 

b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie 

z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie 

postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a 

Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego 

inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych 

poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

c. Klient 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. 

 

 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
mailto:porady@dlakonsumentow.pl
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IX. Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu 

Internetowego jest Sprzedawca. 

2. Szczegółowe zapisy dotyczące danych osobowych określa Polityka Prywatności zamieszczona na stronie 

www.wbrew.pl 

X. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców 

 

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców 

nie będących konsumentami. 

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym 

konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w 

tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem 

żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 

3. W wypadku Klientów nie będących 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 oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży. 

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu Przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego 

konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub 

uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie 

w przewozie przesyłki. 

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem 

obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, 

że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności 

niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec 

Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona. 

7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o 

świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez 

przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia. 

8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego 

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 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 konsumentem. 

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym 

konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy. 

XI. Postanowienia końcowe 

 

1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia 

Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub 

telefonicznie. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania 

internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk. 

4. Informacje o towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz 

ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
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5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie 

do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład 

elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i 

przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się 

kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy. 

 


