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1. Regulamin sklepu internetowego
1. Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego ..............................
obowiązujący od dnia ..............................

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem 
h  p://.............................. jest prowadzony przez  ..........................................

2. Dane kontaktowe:
1) adres pocztowy:  ....................................................................................
2) adres poczty elektronicznej:  .................................................................
3) biuro obsługi klienta (dalej jako: BOK):  .................................................

BOK jest czynne w godzinach: .............................., od .............................. 
do .............................. 
Opłata za połączenie z BOK jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgod-
nie z planem taryfowym operatora. 

3. Podstawowe defi nicje:
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy dostępny na 

stronie internetowej pod adresem: h  p:// ...........................................;
2) Sprzedawca – właściciel Sklepu;
3) Regulamin – regulamin niniejszego sklepu internetowego; 
4) Klient – osoba fi zyczna, która ukończyła 13 rok życia (przy czym 

w przypadku nieukończenia przez Klienta 18 roku życia do zawarcia 
transakcji wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, chyba 
że Klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych), a także: 
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności 
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prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która do-
konuje zamówienie w ramach Sklepu internetowego;

5) Konsument – Klient będący osobą fi zyczną, która dokonuje czynności 
prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednią z jej działalnością 
gospodarczą lub zawodową (dokonuje zakupu w Sklepie); za Konsu-
menta uważa się również osobę fi zyczną, która dokonuje czynności 
prawnej ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością 
gospodarczą (dokonania zakupu w Sklepie), gdy z treści tej czynności 
prawnej wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodo-
wego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez 
nią działalności gospodarcze, udostępnionego na podstawie przepi-
sów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

6) Indywidualne konto Klienta – zbiór informacji na temat Klienta oraz 
historii jego zamówień, przechowywanych przez Sprzedawcę;

7) Towar – rzecz ruchoma oferowana w Sklepie do sprzedaży, wszystkie 
towary są fabrycznie nowe; 

8) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedaw-
ca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta, przekaże je Dostaw-
cy, który dostarczy zamówienie pod wskazany przez Klienta adres; 

9) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem 
Sklepu, określające w szczególności: dane Klienta, rodzaj i ilość zamó-
wionych towarów, sposób zapłaty oraz dostawy za towary nabywane 
w ramach zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;

10) Polityka prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochro-
ny danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników. 

4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności 
zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep, za-
sady realizacji zamówień, zasady postępowania reklamacyjnego oraz zasa-
dy obowiązujące przy korzystaniu z prawa odstąpienia od umowy. 

5. Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regula-
minu. Przed złożeniem Zamówienia Klient powinien zapoznać się z posta-
nowieniami niniejszego Regulaminu. 

6. Do korzystania ze Sklepu, w tym do składania zamówień, niezbędne jest 
spełnienie poniższych wymagań technicznych:


