
1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę Sprzedaży Towarów na odległość. 
2. Towary dostępne w Sklepie są każdorazowo przedstawione w bieżącym asortymencie na stronie Sklepu. Specyfika każdego Towaru, jego skład 

oraz cechy charakterystyczne znajdują się w opisach Towaru w Sklepie. 
3. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i wydania ich, oraz 

zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy ceny Towarów. 
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Towarów lub 

Usług do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Towarów podlegających promocji. 
5. Zawierając umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. 
6. Zawarcie umowy Sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę. 
7. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

7. Dostawa 
1. Wydanie Towarów będących rzeczami fizycznymi odbywa się: 

1. w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez Klienta, 
2. w przypadku wyboru odbioru osobistego Towarów przez Klienta, w siedzibie Sklepu w dniach roboczych w godz. 9:00-14:00.  

2. Szczegółowe informacje o kosztach i metodach dostawy są opublikowane na stronie internetowej Sklepu, a Klient jest o nich informowany w 
trakcie procesu składania zamówienia. 

3. Termin dostawy Towarów do Klienta wynosi 10 dni roboczych, chyba że w opisie Towaru lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy 
termin. 

4. W wariancie płatności z góry, bieg terminu wysyłki Towaru liczony jest od uznania wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy.  
5. W każdym wariancie płatności, samo wydanie Towarów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta. 
6. Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu ich dostawy, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres 

poczty elektronicznej Klienta.   
7. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi. 
8. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy za pośrednictwem Przewoźnika, zaleca się, aby dostarczona przesyłka została zbadana przez 

Klienta przy obecności Przewoźnika. 
9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki rekomendujemy zgłosić reklamację bezpośrednio do Przewoźnika – najlepiej spisać z 

Przewoźnikiem protokół stanu przesyłki, lub skontaktować się ze Sprzedawcą. Przy dostawie Paczkomatem rekomendujemy, aby pokazać 
uszkodzenia pod kamerą monitoringu Paczkomatu; umieścić uszkodzoną, nieotwartą przesyłkę w tej samej skrytce Paczkomatu, w której się 
znajdowała i zamknąć tę skrytkę, zgodnie z komunikatami na ekranie Paczkomatu. Następnie należy zgłosić reklamację właścicielowi danego 
paczkomatu, zgodnie z komunikatami na ekranie paczkomatu lub Sprzedawcy. 

8. Płatności 
1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Towarów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili 

zamówienia Towaru.  
2. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Towarze są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość należnych 

podatków, natomiast nie zawierają kosztów dostawy Towaru i wybranej formy płatności. 
3. Koszty transakcji i dostawy Towaru ponosi Klient. 
4. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu dostawy Towarów oraz płatności, 

obejmuje cenę za zamówione Towary wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami 
dostawy i transakcji.  

5. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży: 
1. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie stacjonarnej Sklepu, 
2. gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika, 
3. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy, 

6. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności: 
1. w chwili wydania Towaru – w przypadku wyboru metody płatności gotówką, 
2. w terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności przelewem bankowym, 

7. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku: 
1. odstąpienia od umowy przez Konsumenta, 
2. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów. 


