
 

 

REGULAMIN SKLEPU DLA KONSUMENTÓW 

 

DEFINICJE: 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której 
przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z 
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub 
zawodową. 

3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów 
związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy 
charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, 
art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny 

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność 
gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 

5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 

6. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług 
drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://lodo.pl/; 

7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://lodo.pl/, za 
pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 

8. Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży 
między Klientem a Sprzedawcą; 

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta 
pomiędzy Sprzedawcą  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 

10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 
2014 r. poz. 827 z późn.zm.); 

11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); 

12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające 
bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą  

13. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy. 

14. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta 
Klienta. 
15. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia. 

16. Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane 
przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym. 

17. Sprzedawca – Artur Janas, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa LODO 
Artur Janas, ul. Św Faustyny 16/4, 87-100 Toruń, NIP: 8792217037; 

18. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty 
elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, 
nowościach i promocjach w sklepie internetowym. 

http://lodo.pl/


 

 

 

1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.lodo.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową maszyn, 

urządzeń gastronomicznych drobnego sprzętu kuchennego, mebli ze stali nierdzewnej, 

profesjonalnych środków czystości oraz innych produktów przeznaczonych dla gastronomii. 

2. Aby dokonać zakupów w Naszym Sklepie możesz zamawiać produkty bezpośrednio po ich wybraniu 

uzupełniając dane niezbędne do wysyłki. 

Żeby dokonać zakupów bez konieczności tworzenia konta po przejściu z produktem do kasy musisz 

uzupełnić swoje dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania (adres do wysyłki), adres e-mail i numer 

telefonu kontaktowego. 

Dokonując zakupów bez tworzenia konta wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych tylko do realizacji zamówień. Jest to niezbędne do tego byśmy mogli zrealizować Twoje 

zamówienie. 

Możesz ponadto wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera. 

3. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych masz prawo wglądu w swoje dane, prawo 

do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. 

4. Po wybraniu produktów, które chcesz kupić, powinieneś wybrać sposób dostawy i sposób płatności 

a następnie kliknąć przycisk „Do Kasy”. Po potwierdzeniu lub uzupełnieniu danych do wysyłki 

kliknięciu przycisku „Dalej” później „Do Kasy” i „Zamawiam” oznacza, że właśnie potwierdziłeś, że 

wiesz, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty i dokonałeś zakupu w Naszym Sklepie 

(zawarłeś umowę sprzedaży). Akceptując ten Regulamin wyrażasz jednocześnie zgodę na 

przesłanie potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej (mailem). 

5. Zakupiony przez Ciebie towar wysyłamy po otrzymaniu środków pieniężnych na Nasz rachunek 

bankowy o numerze wskazanym na fakturze PRO-FORMA. Na przelew masz 7 dni. 

6. Zakupiony towar otrzymasz maksymalnie do 30 dni liczonych: 

o od daty otrzymania przez Nas zapłaty, bądź 

o od chwili wybrania przez Ciebie przesyłki za pobraniem. 

Przed zawarciem umowy poinformujemy Cię o łącznej cenie za towar wraz z podatkami, a także 

opłatach za transport, dostarczenie oraz innych kosztach. 



 

 

7. Wszystkie sprzedawane przez Nas towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. 

I taki towar dostarczymy do Ciebie. W razie wykrycia przez Ciebie wad. Rozpatrzymy Twoją 

reklamację niezwłocznie, w terminie do 14 dni od jej otrzymania. Reklamację wyślij do nas mailem 

na adres poczty elektronicznej: biuro@lodo.pl lub listem na adres: Firma Handlowa LODO Artur 

Janas, ul. Św Faustyny 16/4, 87-100 Toruń. O jej wyniku poinformujemy Cię mailem lub listownie, 

w zależności od formy kontaktu, którą wybrałeś. Jeżeli nie odpowiemy na Twoją reklamację w ciągu 

30 dni, to oznacza, że ją uznajemy. 

8. Na towar może zostać udzielona gwarancja Producenta. Taką informację, wraz z warunkami tejże 

gwarancji, znajdziesz przy opisie towaru. 

9. Oczywiście przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy. Wszystkie niezbędne informacje 

znajdziesz w pouczeniu o odstąpieniu, które zamieszczamy poniżej. Odnajdziesz tam również wzór 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu możesz Nam również przesłać 

na Nasz adres e-mail podany w pkt. XIV. 

Nie możesz odstąpić od umowy jedynie w przypadkach wskazanych wprost w art. 38 ustawy z dnia 

30.05.2014 r. o prawach konsumenta. W szczególności nie możesz odstąpić od umowy, w której 

przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji 

konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

10. Warunkiem koniecznym do korzystania z Naszego sklepu jest dostęp do komputera lub smartfona 

posiadającego jedną z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox w wersji co 

najmniej 19.0, Internet Explorer w wersji co najmniej 9.0.8112.16421, Opera w wersji co najmniej 

12.14, Chrome w wersji co najmniej 25.0.1364.97 lub Safari w wersji co najmniej 5.1.7, jak również 

dostęp do Internetu i aktywny adres e-mail. 

11. Nasz Sklep może korzystać z cookies, czyli małych plików tekstowych wysyłanych do Twojego 

komputera i identyfikujących Ciebie w Internecie w sposób potrzebny do uproszczenia lub 

umorzenia danej operacji. Cookies nie zawierają żadnych informacji, które podałeś i służą jedynie 

ułatwieniu korzystania ze sklepu. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez 

przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku Twojego komputera. 

12. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń z Twojej strony odnośnie świadczonych przez Nas usług drogą 

elektroniczną skontaktuj się z Nami pod podane w pkt. XIV dane. Rozpatrzymy Twoją reklamację 

niezwłocznie, w terminie do 14 dni. O jej wyniku poinformujemy Cię mailem lub listownie, w 

zależności od formy kontaktu, którą wybrałeś. Gdybyś nie chciał już robić zakupów w Naszym 



 

 

Sklepie i chciałbyś usunąć swoje konto wystarczy, że prześlesz do Nas swoją prośbę w tej sprawie. 

Twoje żądanie uwzględnimy bez zbędnej zwłoki. 

13. Powyższe zasady stanowią zarazem regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym 

mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 

z późn. zm.). 

14. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie powyższych zasad skontaktuj się z Nami. Odpowiemy 

na wszystkie Twoje pytania, udzielimy Ci wszelkich wyjaśnień. Możesz się z Nami skontaktować w 

następujących godzinach od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: (56) 

307-07-08, faksu: (56) 476-15-15 lub adresem e-mail: biuro@lodo.pl 

Oczywiście możesz również skontaktować się z Nami listownie przesyłając wiadomość na adres 

Naszej siedziby (podany w pkt. I). 

15. Wiedz również, że posiadasz m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów 

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

o możesz zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy 

Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu, 

o możesz zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o 

wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, 

o możesz także otrzymać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu u powiatowego 

(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań 

statutowych należy ochrona konsumentów. 

Więcej szczegółowych informacji opisujących wyżej wymienione możliwości skorzystania z 

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w 

siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, 

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

Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także na stronie internetowej: 

http://www.uokik.gov.pl 

Oczywiście ewentualne spory może również rozstrzygnąć właściwy, zgodnie z przepisami prawa, 

sąd powszechny. 

16. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, stanowią integralną 

część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione 



 

 

jedynie za wyraźnym porozumieniem stron. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem 

zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego. 

17. Jeżeli zostanie ustanowiony kodeks dobrych praktyk (art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. 

o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym) dla firm z branży gastronomicznej, 

poinformujemy Cię niezwłocznie o jego treści za pomocą odpowiedniego linku na naszej stronie 

internetowej (www.lodo.pl). 

18. Mam nadzieję, że w/w zasady są dla Ciebie czytelne i że zostały wyrażone prostym językiem (art. 

14 ustawy o prawach konsumenta). Jeżeli jednak jakiegokolwiek postanowienia nie rozumiesz lub 

masz wątpliwości co do treści tego Regulaminu, to proszę napisz lub zadzwoń. Jesteśmy do Twojej 

dyspozycji. 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy 

 

Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez 

podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, 

w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana 

przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą 

Państwo poinformować nas, Firmę LODO Artur Janas z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Św. Faustyny 

16/4, , o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na 

przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru 

formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do 

odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania 

przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od 

umowy. 

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących 

przypadkach:  

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, 

który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez 

przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań́ na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca 

nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 



 

 

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według 

specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin 

przydatności do użycia; 

e.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której 

po otwarciu opakowania nie można  zwrócić ze względu  na ochronę zdrowia lub ze względów 

higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, 

zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

g. w  której przedmiotem  świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy 

zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których 

wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

h.  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej 

naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których 

wykonania konsument ̨dał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania 

naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do 

dodatkowych usług lub rzeczy; 

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe 

dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨; 

k.  zawartej w drodze aukcji publicznej; 

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż  do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, 

najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, 

sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

ł. o 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 przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

 

 

 



 

 

Skutki odstąpienia od umowy 

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa 

płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z 

wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia 

oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym 

zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa 

użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym 

przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze 

zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania,       

w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, 

w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli 

odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie 

koszty zwrotu towarów. 

 

REKLAMACJE 

 

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu 

Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także 

stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.  

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.  

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w 

Kodeksie cywilnym, jeżeli zakupiony u Nas produkt ma wadę fizyczną lub prawną.  

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do 

korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania 

związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do 

Klienta o jej uzupełnienie.  

5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail biuro@lodo.pl lub korespondencyjnie na adres: 

Firmy Lodo ul. Św. Faustyny 16/4  87-100 Toruń 



 

 

6. Do reklamacji ustosunkujemy się w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformujemy 

Klienta o dalszym postępowaniu i wyniku reklamacji.  

7. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji. Klient może 

skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, może także 

skontaktować się ze Sprzedawcą w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu 

jej rozpatrzenia.  

9. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w 

szczególności koszty dostarczenia Produktu do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta 

przez Sprzedawcę.  

 

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną. 

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest 

umożliwienie Klientowi zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest 

nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia 

3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta 

oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie 

konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.  

4. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i 

zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie.  

5. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem konta oraz 

link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła, 

Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać.  

6. Utworzenie indywidualnego Konta jest konieczne do korzystania z Produktów elektronicznych. W 

przypadku zakupu jedynie Produktów fizycznych nie jest to konieczne. 8. W przypadku zakupu Produktu 

elektronicznego, dostęp do Konta Klienta, następuje automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta.  

7. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą 

elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.  

8. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też 

wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.  



 

 

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze 

Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i 

modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.  

10. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient 

jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w 

funkcjonowaniu Sklepu. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz 

zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.  

11. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o 

świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień 

w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych 

przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.  

12. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o 

świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, 

ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez 

Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze 

Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z 

dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu, w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz 

dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody 

Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, 

niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia 

techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.  

13. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia 

stron w każdym czasie.  

14. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z 

zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.  

15. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych 

uprzednio na jego Koncie.  

16. W celu usunięcia Konta, Klient może samodzielnie skasować istniejące Konto lub skontaktować się 

w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.  

17. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi 

korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które zamówił. 

 



 

 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA 

 

1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, 

które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego 

charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego 

działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. 

2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 1, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które 

dotyczą Konsumenta, tj. m.in.:  

a) Usług świadczonych drogą elektroniczną 

 b) Odstąpienia od umowy przez Konsumenta  

c) Reklamacji i rękojmi, w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, 

art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia 

Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.  

3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy regulamin podczas procesu składania 

zamówienia, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, 

powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane 

potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta 

lub przekazać te informacje w inny sposób. 

4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do 

Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są 

bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla 

niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności 

gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. 

 

 

 



 

 

Postanowienia końcowe 

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań by treści publikowane na stronach Sklepu dotyczące 

produktów były zgodne z ich rzeczywistymi parametrami i właściwościami. Wszelkie wątpliwości 

co do produktów należy bezpośrednio wyjaśniać ze Sprzedawcą. 

2. Wszelkie spory wynikające z umów sprzedaży dokonanych w oparciu o niniejszy regulamin 

rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby właściciela Sklepu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy 

prawa, w tym Kodeksu cywilnego. 

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn w 

zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany 

technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sklepu 

w karcie: Regulamin.  

5.  Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w 

dacie zawarcia Umowy.  

6.  W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca 

deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGULAMIN SKLEPU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

DEFINICJE: 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której 
przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z 
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub 
zawodową. 

3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów 
związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy 
charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, 
art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny 

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność 
gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 

5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 

6. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług 
drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://lodo.pl/; 

7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://lodo.pl/, za 
pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 

8. Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży 
między Klientem a Sprzedawcą; 

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta 
pomiędzy Sprzedawcą  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 

10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 
2014 r. poz. 827 z późn.zm.); 

11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); 

12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające 
bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą  

13. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy. 

14. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta 
Klienta. 
15. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia. 

16. Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane 
przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym. 

17. Sprzedawca – Artur Janas, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa LODO 
Artur Janas, ul. Św. Faustyny 16/4, 87-100 Toruń, NIP: 8792217037; 

18. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty 
elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, 
nowościach i promocjach w sklepie internetowym. 

http://lodo.pl/


 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin Sklepu Internetowego LODO, znajdującego się pod adresem www.lodo.pl, 

określa zasady składania zamówień, sprzedaży i realizacji wysyłki produktów przez Sklep 

Internetowy LODO, zwany dalej „Sklepem”. 

2. Właścicielem Sklepu jest firma LODO Artur Janas z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Św. Faustyny 

16/4. posiadająca numer NIP 8792217037 oraz numer REGON 340389799. Bezpośredni kontakt 

ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@lodo.pl lub 

telefonicznie pod numerami: (56) 307-07-08; 791-367-367; 730-970-278 

3. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w 

rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, 

zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego. 

4. Przez Nabywcę produktu należy rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, 

dokonujący zakupu produktów od Sklepu na zasadach umowy sprzedaży za pośrednictwem 

Internetu. 

5. Regulamin stanowi część umowy sprzedaży zawieranej przez Nabywcę ze Sklepem. 

6. Niniejszy Regulamin publikowany jest na stronie internetowej www.lodo.pl 

7. Jako sprzedawca zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy zwartej z Klientem - 

Przedsiębiorą bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, 

poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany 

przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do 

Sprzedawcy. 

8. W razie przesłania Produktu do Klienta -Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika Klient - 

Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danym 

rodzaju przesyłki. Niezwłocznie powinien dokonać czynności mających na ustalenia 

odpowiedzialność przewoźnika. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za 

utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania 

go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.  

http://www.lodo.pl/


 

 

9.  W stosunku do Klientów - Przedsiębiorców, Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i 

ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo 

części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy 

sprzedaży.  

10.  Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta - Przedsiębiorcy  z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości 

zapłaconej ceny Produktu oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży i złożonego 

Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi 

odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy. 

 

II. Produkty 

1. Ceny produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. 

Podawana jest również cena netto (bez podatku VAT). 

III. Zamówienia 

1. Zamówienia na produkty można składać za pośrednictwem Internetu bez logowania na adres 

biuro@lodo.pl lub telefonicznie na numer (56) 307-07-08; kom. 791-367-367; kom 730-970-278 

2. Zamówienia na produkty można składać przez 24h na dobę, przez cały rok. 

3. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę lub inne dni ustawowo wolne od pracy, będą 

rozpatrywane w dniu roboczym następującym po tych dniach. 

4. Warunkiem przystąpienia Sklepu do realizacji złożonego zamówienia jest jego prawidłowe 

wypełnienie, wraz z podaniem numeru kontaktowego lub adresu e-mail, pod którymi będzie 

możliwe potwierdzenie złożonego zamówienia. 

5. Nieprawidłowo wypełnione zamówienia zostaną anulowane, o czym Sklep, o ile udostępniono 

dane kontaktowe, poinformuje Nabywcę. 

6. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w terminie do 4 dni od chwili ich rozpatrzenia, nie 

będą realizowane. 



 

 

7. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji i ewentualnej odmowy realizacji zamówień wzbudzających 

uzasadnione wątpliwości Sklepu, jak również prawo do sprawdzenia wiarygodności i zdolności 

finansowej Nabywcy. 

8. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a 

Nabywcą. 

IV. Czas realizacji zamówienia 

1. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili wysyłki 

produktu. 

2. Czas realizacji zamówienia wynosi, w zależności od rodzaju zamawianego produktu, od 24h do 14 

dni roboczych. 

3. W szczególnych przypadkach, zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji, o czym Sklep 

niezwłocznie poinformuje Nabywcę. 

V. Płatności 

1. W przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG lub Rejestru Przedsiębiorców w KRS : 

przedpłata 100 % przed wysyłką towaru na podstawie faktury vat wysyłanej emailem lub faxem. 

(oryginał poczta Polska), lub płatne przy odbiorze jeśli istnieje taka możliwość , lub osobistym 

odbiorze w siedzibie sklepu Lodo (przedpłata 30% wartości). 

2. Dla organów administracji rządowej lub samorządowej lub ich zakładów budżetowych bądź 

jednostek pomocniczych Sklep może udzielić tzw. odroczonego terminu płatności, po uprzednim 

uzgodnieniu pomiędzy Nabywcą a Sklepem. 

3. Do czasu zapłaty pełnej należności produkt stanowi własność Sklepu . 

VI. Wysyłka produktów 

1. Sklep wysyła zakupione produkty wraz z dowodem sprzedaży w postaci faktury. Wystawiona przez 

Sklep faktura jest dołączana do wysyłanej przesyłki lub przesyłana drogą elektroniczną na wskazany 

przez Nabywcę adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentu zapisanego w formacie 

PDF. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz wyrażanie w procesie składania zamówienia 

woli otrzymania faktury, Nabywca wyraża zgodę uprawniającą Sklep do wystawiania i przesyłania 

faktur w formie elektronicznej. 



 

 

2. Koszt transportu dla zamówień oraz termin dostawy podawany jest w ogólnodostępnej informacji, 

a także w tzw. koszyku podczas podsumowania zamówienia. Koszty przesyłki dotyczą dostaw w dni 

robocze i nie uwzględniają doręczeń w soboty, niedziele lub inne dni ustawowo wolne od pracy, 

jak również doręczeń z zastrzeżeniem godziny odbioru. Koszty transportu obciążają Nabywcę, 

chyba że Sklep i Nabywca ustalą inne warunki dostawy produktu. 

3. Koszty transportu dla zamówień o łącznej wadze powyżej 30 kg są każdorazowo ustalane z 

Nabywcą chyba że widnieją koszty dostawy. 

4. Przesyłki za pobraniem dla Nabywców są realizowane dla zamówień nieprzekraczających łącznej 

wartości 10.000,00 zł brutto. 

5. Termin dostawy wynosi od 24h do 5 dni roboczych od momentu przekazania produktu do wysyłki. 

Podany termin ma charakter orientacyjny. 

6. Nabywca ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej jakość i kompletność 

dostawy. W przypadku uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności 

kuriera (w dniu odbioru paczki), a następnie niezwłoczne skontaktowanie się ze Sklepem. 

7. W przypadku odebrania przesyłki bez sprawdzenia przez Nabywcę Sklep nie będzie przyjmował 

reklamacji dotyczących uszkodzeń produktów podczas transportu. Tylko na podstawie protokołu 

spisanego z kurierem istnieje możliwość wymiany produktu na nieuszkodzony. 

VII. Koszty i opłaty 

1. Na wypadek nieuzasadnionej odmowy odebrania towaru przez Nabywcę, Nabywca zobowiązuje 

się do: 

o pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wysyłką towaru z magazynu 

Sprzedawcy na adres wskazany przez Nabywcę i z powrotem, 

o zapłaty na rzecz Sprzedawcy opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% ceny sprzedaży 

brutto zwracanego towaru. 

Ponadto, w przypadku stwierdzenia śladów użytkowania zwracanego towaru, jego uszkodzenia, 

uszkodzenia oryginalnego opakowania lub jego braku, Nabywca zapłaci Sprzedawcy 

odszkodowanie adekwatne do poniesionych strat. Postanowienia niniejszego postanowienia nie 

wyłączają ani nie ograniczają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 



 

 

VIII. Gwarancje i reklamacje 

1. Wszystkie produkty znajdujące się w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i 

prawnych, a nadto posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i posiadają gwarancję ich 

producenta, chyba że co o innego wynika z opisu produktu. 

2. Do zakupionego produktu Sklep załącza kartę gwarancyjną produktu, o ile została wystawiona 

przez producenta. 

3. Okres gwarancji trwa od momentu odebrania produktu przez Nabywcę. 

4. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest posiadanie faktury wraz z oryginalną 

kartą gwarancyjną, o ile została wydana. 

5. Koszt dostawy i odesłania reklamowanego produktu do Sklepu obciąża Nabywcę. Sklep nie będzie 

przyjmował przesyłek wysyłanych za pobraniem. 

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 

Podany termin ma jedynie charakter orientacyjny. 

7. Niniejszym wyłączona jest odpowiedzialność Sklepu wobec Nabywców z tytułu rękojmi, chyba że 

co innego zostało ustalone pomiędzy Stronami. 

8. W przypadku reklamacji produktu, celem usprawnienia procesu jej rozpatrywania, Nabywca 

winien skontaktować się ze Sklepem. 

IX. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych 

1. Wszelkie dane, w tym dane osobowe, otrzymane przez Sklep za pośrednictwem formularza 

rejestracji lub zamówienia są traktowane jako poufne i będą wykorzystywane przez Sklep 

wyłącznie w celu realizacji zamówienia bądź udzielania informacji dotyczących oferty handlowej 

Sklepu. 

2. Dokonanie rejestracji lub złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na 

przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych zawartych w formularzu 

rejestracji lub zamówienia zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. 

Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Tym samym Sklep staje się w tym zakresie 

administratorem danych osobowych. 



 

 

3. Sklep zapewnia bezpieczeństwo zgromadzonych danych, w tym danych osobowych, oraz daje 

możliwość ich modyfikacji lub usunięcia z bazy danych Sklepu. Nabywca ma w szczególności 

prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawem do ich aktualizacji i poprawiania. 

X. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną. 

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest 

umożliwienie Klientowi zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona 

jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia 

3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu 

Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient 

zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny 

zapłaconej za dany Produkt.  

4. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i 

zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie.  

5. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem konta 

oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu 

indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać.  

6. Utworzenie indywidualnego Konta jest konieczne do korzystania z Produktów elektronicznych. 

W przypadku zakupu jedynie Produktów fizycznych nie jest to konieczne. 8. W przypadku zakupu 

Produktu elektronicznego, dostęp do Konta Klienta, następuje automatycznie po zaksięgowaniu 

wpłaty Klienta.  

7. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą 

elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.  

8. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też 

wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.  

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem 

ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu 

pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.  



 

 

10. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. 

Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach 

w funkcjonowaniu Sklepu. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim 

oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.  

11. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto 

Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-

dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed 

rozwiązaniem umowy.  

12. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto 

Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych 

powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego 

Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób 

niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi 

obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu, w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla 

Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez 

zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, 

nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje 

naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do 

jego zasobów.  

13. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze 

porozumienia stron w każdym czasie.  

14. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z 

zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych 

powodów.  

15. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich zasobów 

dostępnych uprzednio na jego Koncie.  

16. W celu usunięcia Konta, Klient może samodzielnie skasować istniejące Konto lub skontaktować 

się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.  

17. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi 

korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które zamówił 

 

 



 

 

XI. Postanowienia końcowe 

 

1. Sklep dołoży wszelkich starań by treści publikowane na stronach Sklepu dotyczące produktów były 

zgodne z ich rzeczywistymi parametrami i właściwościami. Wszelkie wątpliwości co do produktów 

należy bezpośrednio wyjaśniać ze Sklepem. 

2. Wszelkie spory wynikające z umów sprzedaży dokonanych w oparciu o niniejszy regulamin 

rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby właściciela Sklepu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy 

prawa, w tym Kodeksu cywilnego. 

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn w 

zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany 

technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sklepu 

w karcie: Regulamin.  

5.  Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w 

dacie zawarcia Umowy.  

6.  W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca 

deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA 

 

1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, 

które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego 

charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego 

działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. 

2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 1, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które 

dotyczą Konsumenta, tj. m.in.:  

a) Usług świadczonych drogą elektroniczną 

 b) Odstąpienia od umowy przez Konsumenta  

c) Reklamacji i rękojmi, w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, 

art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia 

Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.  

3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy regulamin podczas procesu składania 

zamówienia, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, 

powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane 

potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta 

lub przekazać te informacje w inny sposób. 

4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do 

Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są 

bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla 

niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności 

gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać.  


