
    

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną OGRODY sp. z o.o. niniejszym ustala: 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PIEKNYSYF.PL 

  

§ 1. Postanowienia ogólne 

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pieknysyf.pl prowadzony 

jest przez OGRODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z 

siedzibą w Biłgoraju przy ul. Cegielnianej 37/33, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000948437, NIP: 9182179600, REGON: 52101720100000, adres poczty elektronicznej: 

info@pieknysyf.pl 

1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień 

niniejszego regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i w 

zakresie niezbędnym do realizacji zamówień. Każda osoba, której dane osobowe są 

przetwarzane, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. 

1.3. Przez użyte w regulaminie pojęcia należy rozumieć: 

1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy; 

1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie internetowym 

umożliwiający utworzenie Konta; 

1.3.3. 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; 

1.3.4. KLIENT – osoba fizyczna albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność ujawniona we 

właściwym rejestrze, prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła lub zamierza zawrzeć 

Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.; 

1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r.; 

1.3.6. KONTO – 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; 

1.3.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem 

Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą; 

1.3.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego; 



1.3.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem 

internetowym: www.pieknysyf.pl 

1.3.11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – OGRODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Cegielnianej 37/33, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z 

siedziba w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000948437, NIP: 9182179600, REGON: 52101720100000,1.3.12. UMOWA 

SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a 

Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

1.3.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez 

Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

1.3.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; ujawniona we 

właściwym rejestrze, i prowadząca działalność gospodarczą,  korzystająca lub zamierzająca 

korzystać z Usługi elektronicznej; 

1.3.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza 

zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze 

Sprzedawcą. 

1.4. Polityka prywatności oraz polityka „cookies” stanowią załącznik do niniejszego 

Regulaminu oraz są dostępne na stronie pieknysyf.pl  

§2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym 

2.1. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich 

opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, 

w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

2.2. W Sklepie internetowym dostępne są Usługi Elektroniczne: “Konto”, “Formularz 

Zamówienia”. 

2.2.1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez 

Usługobiorcę –  wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz kliknięciu pola „Stwórz konto”. W 

Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych 

dotyczących Usługobiorcy: 

- Dane użytkownika: imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), kraj/region, ulica i numer 

domu, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail 

- Dane do logowania: adres e-mail lub login, hasło 

Do zarejestrowania Konta konieczne jest zaznaczenie w Formularzu Rejestracji potwierdzenia 

zapoznania i akceptacji treści Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę 

danych osobowych zawartych w Formularzu Rejestracji Konta w celu i zakresie niezbędnym 

do realizacji Zamówień oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną 

RODO. 

Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 

Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta 



(rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności 

za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie z wykorzystaniem danych kontaktowych 

Sprzedawcy. 

2.2.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z 

momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie 

Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch 

kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie 

Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego 

momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu 

należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie 

Sklepu Internetowego). 

W przypadku składania Zamówienia, w Formularzu Zamówienia niezbędne do zrealizowania 

Zamówienia jest podanie przez Klienta następujących danych: nazwa firmy (opcjonalnie), ulica 

i numer domu, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, kraj 

i region, uwagi do zamówienia (opcjonalnie) oraz dane dotyczących Umowy Sprzedaży: 

Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. Usługa 

Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter 

jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z 

chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez 

Usługobiorcę. 

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym 

posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z 

dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: 

Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera 

w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, 

Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej 

możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 

2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z 

prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw 

własności intelektualnej Usługodawcy i podmiotów trzecich, których produkty są oferowane w 

Sklepie internetowym. 

2.5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz 

pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury 

reklamacji Produktu, która została wskazana w § 6. Regulaminu) należy składać  za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie z wykorzystaniem danych kontaktowych 

Sprzedawcy. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i 

okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia 

nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego 

reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż 

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

2.6. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak 

również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze 



skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w 

szczególności, gdy Klient: 

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne 

lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób 

trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, 

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez OGRODY SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ za zachowania niezgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię 

Sprzedawcy. 

§ 3. Warunki zawierania umowy sprzedaży 

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim 

złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym 

zgodnie z pkt. 2.2.2 Regulaminu. 

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych 

polskich w cenie brutto zawierającej podatek VAT. Po przejściu do elektronicznego koszyka w 

Sklepie Internetowym wyświetlany jest również koszt i sposób dostawy. O łącznej cenie wraz 

z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym 

opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można 

ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach 

Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez 

Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

3.3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim 

złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.2.2 Regulaminu. 

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz 

jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i 

jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi 

stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty 

elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu 

Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z 

chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa 

Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. 

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy 

Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu 

Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3. 

Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie 

informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy. 

 

§4. Sposoby i terminy płatności za produkt 

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy 

Sprzedaży: 



4.1.1. Płatność w systemie „Przelewy24”. 

4.1.2. Płatność w systemie „Paypal”. 

§ 5. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu 

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej 

granicami. 

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za 

transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania 

Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową 

Sprzedaży. 

5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: 

- Przesyłka kurierska; 

- Inpost Paczkomat. 

5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie 

danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku 

Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, 

który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy 

Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku 

rozliczeniowego Sprzedawcy. 

§ 6. Reklamacja produktu 

6.1. W przypadku wystąpienia wad Produktu, reklamacja może zostać złożona przez Klienta 

pisemnie na podany w Regulaminie adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@pieknysyf.pl 

6.2. Celem umożliwienia jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji, zaleca się podanie przez 

Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, 

w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia 

Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo 

odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz  danych kontaktowych Klienta. Powyższe wymogi są 

jedynie zaleceniem ukierunkowanym na sprawne rozpatrzenie reklamacji, ale ich brak nie 

wpływa na skuteczność złożonej jej  reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu 

reklamacji. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 

14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

6.4. Klient, który reklamuje Produkt, obowiązany jest dostarczyć ten Produkt na adres 

Sprzedawcy podany w Regulaminie. Klient ponosi koszty dostarczenia Produktu do 

Sprzedawcy. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie 

Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić 

Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. 

6.5. OGRODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 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 

 

§ 7. Odstąpienie od umowy i postanowienia szczególne dotyczące klientów 

7.1. Jeżeli Klient jest konsumentem, ma on prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny 

w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia 

(niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony produkt lub w przypadku 

wielu produktów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po 

upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca 

przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z produktów. 

7.2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument powinien powiadomić nas 

e-mailem pod adresem: info@pieknysyf.pl lub pisemnie na adres: ul. Cegielnianej 37/33, 23-

400 Biłgoraj. 

Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 3 Regulaminu.  

7.3. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli jej przedmiotem 

jest dostawa jednego z następujących produktów: 

i. Produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta; 

ii. Nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w 

zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

iii. Towarów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można 

zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie 

zostało otwarte po dostarczeniu. 

7.4. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: 

OGRODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biłgoraj 23-400, 

Cegielniana 37/33 

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, 

zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient 

7.7. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta 

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. 

7.8. W razie przesłania Produktu za pośrednictwem przewoźnika, Klient 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. 

mailto:info@pieknysyf.pl


7.9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za 

niezawartą.  

7.10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od 

Umowy, cenę zapłaconą za Produkt.  

7.11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie 

zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na 

inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.  

7.12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z 

powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które 

zdarzenie nastąpi wcześniej. 

7.13. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze 

skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy 

stosownego oświadczenia. 

7.14. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta 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, nie więcej jednak niż do kwoty 1000 zł 

Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko 

za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży i nie ponosi 

odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta. 

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

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

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

8.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy podlegają prawu polskiemu. 

8.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. 

8.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych 

Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian 

Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub 

złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. 

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; 

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, 

poz. 1204 ze zm.); 

 



Załączniki: 

1. Polityka prywatności  

2. Polityka „cookies” 

3. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowiący załącznik do ustawy z dnia 

30.05.2014 r. o prawach konsumenta 

4. Klauzula RODO 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)  

-  

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres 

pocztowy oraz adres e-mail]  

-  

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy 

sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o 

dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej 

usługi(*)  

-  

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)  

-  

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)  

-  

Adres konsumenta(-ów)  

-  

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)  

-  

Data  
(*) Niepotrzebne skreślić.  

 


