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Obowiązuje od 28.03.2023 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  

www.krolestwodzieci.pl 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży 

prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego krolestwodzieci.pl. Sklep prowadzi YOUR 

STYLE MATEUSZ NIERENBERG, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą YOUR STYLE 

MATEUSZ NIERENBERG wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. 

Głogowska 39, 45-315 Opole, NIP 7542872071, REGON 160148750, BDO 000339696, zwany dalej 

Sprzedawcą. 

2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez: 

a) adres poczty elektronicznej: sklep@krolestwodzieci.pl; 

b) pod numerem telefonu: +48 517600855; 

c) formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu Internetowego. 

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.krolestwodzieci.pl, w 

sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub 

zapisanie na nośniku w każdej chwili. 

4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z 

treścią niniejszego Regulaminu.  

 

II. DEFINICJE 

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

a) Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

b) Klient – Konsument, Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który dokonuje 

Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie 

Internetowym; 

c) Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient 

może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego; 

d) Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego; 

e) Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego, z 

wyłączeniem Przedsiębiorcy na prawach konsumenta; 

f) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność 

gospodarczą, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego, dla której Umowa 

świadczenia Usług drogą elektroniczną lub sprzedaży jest bezpośrednio związana z jej działalnością 

gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu 

wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

g) Regulamin – niniejszy dokument; 

h) Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym 

z prezentowanych produktów; 

i) Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta 

pomiędzy Sprzedawcą a Klientem; 

mailto:sklep@krolestwodzieci.pl


2 | S t r o n a  

 

j) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy 

sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 

 

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system 

teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: 

a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, 

b) dostęp do poczty elektronicznej, 

c) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub 

nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 

1.1. lub nowszej, 

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania 

się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie. 

3. Sprzedawca zapewnia, że wszelkie opinie dotyczące Produktów oferowanych w Sklepie pochodzą 

wyłącznie od Klientów, którzy dokonali zakupu danego Produktu. W tym celu Sprzedawca ograniczą 

dostęp do formularza wystawienia oceny i opinii o Produkcie tylko do Klientów, którzy posiadają 

aktywne konto klienta w ramach Sklepu i na którym zarejestrowano zakup danego Produktu w historii 

Zamówień. Dostęp do formularza oceny mają także ci Klienci, którzy dokonali zakupu Produktu bez 

rejestracji. Tacy Klienci otrzymują w ramach wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania 

Zamówienia specjalny link umożliwiający dostęp do formularza wystawienia opinii i oceny na temat 

danego Produktu. 

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści 

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób 

trzecich, 

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w 

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu 

Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), 

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla 

Sprzedawcy, 

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w 

zakresie własnego użytku osobistego, 

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi 

zasadami korzystania z sieci Internet. 

 

IV. USŁUGI 

 

1. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja 

następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej 

ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w 

Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez 

Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”. Rejestracja w Sklepie jest 

nieodpłatna i nieobowiązkowa. Po zarejestrowaniu się w Sklepie, logowanie odbywa się przy użyciu 

danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego wniosku 
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Klienta. W przypadku, jeżeli dane konto nie wykazuje jakiejkolwiek aktywności zakupowej (tj. Klient nie 

dokonuje zakupów będąc do niego zalogowanym) w ciągu 2 lat od ostatniego zakupu, umowa o 

świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta w ramach Sklepu wygasa, a konto jest usuwane z bazy 

Sklepu. Niezależnie od powyższego, Klient ma prawo do ponownej rejestracji w Sklepie korzystając z 

tego samego adresu e-mail. 

2. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. 

Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego 

Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania 

wiadomości przez Klienta. 

3. Klient posiadający Konto, po zalogowaniu się do niego, ma możliwość dodania Towarów do listy życzeń. 

Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu Towarów do listy życzeń jest zawierana na czas 

oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Towarów z listy życzeń bądź zakończenia sesji 

przeglądarki przez Klienta. 

4. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą poprzez czat dostępny na stronie Sklepu (o ile w danym 

momencie został udostępniony przez Sprzedawcę). Umowa o świadczenie Usługi polegającej na 

udostępnianiu interaktywnego czatu umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na 

czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta okna czatu bądź opuszczenia 

strony Sklepu Internetowego. 

5. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki 

każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie 

podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 

6. Klient może dokonać subskrypcji newsletteru Sklepu, czyli cyklicznej wysyłki informacji o produktach i 

usługach Sklepu. Aby zapisać się na newsletter Klient wpisuje swój adres e-mail w formularzu newsletter 

znajdującym się na stronie internetowej Sklepu, jednocześnie potwierdzając zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych w tym celu i kierowanie na podany e-mail treści promocyjnych, względnie zaznacza 

odpowiednią opcję w formularzu składania Zamówienia lub formularzu rejestracji konta klienta. Z 

newsletteru można zrezygnować w każdej chwili, a w tym celu Klient jest proszony o przekazanie 

oświadczenia o rezygnacji poprzez e-mail Sklepu: sklep@krolestwodzieci.pl lub wybranie linku 

rezygnacji w wiadomości e-mail dostarczanej z newsletterem. 

7. Na identycznej jak powyżej zasadzie Sklep oferuje możliwość przesyłania do Klienta powiadomień z 

informacją o wybranych, wcześniej niedostępnych produktach, które stały się dostępne. Na powyższe 

Klient zapisuje się za pomocą dedykowanego formularza w zakładce produktowej danego produktu. Z 

powyższych powiadomień można zrezygnować w każdej chwili, a w tym celu Klient jest proszony o 

przekazanie oświadczenia o rezygnacji poprzez e-mail Sklepu: sklep@krolestwodzieci.pl. 

8. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim 

bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, 

może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. 

 

V. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 

 

1. Informacje o Towarach 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. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, zgodne z Umową i zostały 

legalnie wprowadzone na rynek polski. 

3. Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu 

Zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako Konsument. 
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4. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o 

uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz 

w oparciu o ewentualne oświadczenia Klienta złożone w toku Zamawiania Produktów 

5. W przypadku, gdy Sprzedawca stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania cen na podstawie 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuje tę informację Konsumentowi, 

podczas składania Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają w tym zakresie przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych. 

6. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, a w szczególności 

złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu 

Przedsiębiorcy. Przyjmuje się, że osoba składająca Zamówienie jest osobą upoważnioną przez 

Przedsiębiorcę do tych czynności. 

7. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. 

8. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej 

Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej 

i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta 

złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty 

elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi 

oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta 

zostaje Umowa sprzedaży. 

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia względem Przedsiębiorcy, w 

szczególności, gdy Zamówienie nie zawiera wszystkich istotnych danych, gdy Przedsiębiorca opóźnia się 

z jakąkolwiek płatnością wobec Sprzedawcy, lub z innych przyczyn wskazanych przez Sprzedawcę. 

10. O odmowie realizacji Zamówienia, niezależnie od przyczyny, Sprzedawca poinformuje Przedsiębiorcę 

drogą telefoniczną lub mailową. 

11. Względem Przedsiębiorców, Sprzedawca w każdej chwili może odstąpić od Umowy w całości lub w 

części. W przypadku, gdy Zamówienie jest realizowane częściami, odstąpienie ma skutek jedynie w 

stosunku do części Zamówienia, która nie została zrealizowana, a w szczególności, która nie została 

wydana Przewoźnikowi, o ile z treści oświadczenia Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy nie wynika 

inaczej. 

12. Sprzedawca przesyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy drogą mailową na adres mailowy wskazany 

przez Przedsiębiorcę w Zamówieniu. 

13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

 

VI. DOSTAWA 

 

1. W przypadku niedostępności Towarów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub 

z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie 

Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty złożenia Zamówienia. W takim 

przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację Zamówienia w okresie 

zaproponowanym przez Sprzedawcę czy od umowy odstępuje. W przypadku braku możliwości realizacji 

części Zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje 

decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy:  

a) częściową realizacją - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia 

dotyczącego wyłącznie dostępnych Produktów; 

b) anulowania całości Zamówienia (odstąpienie). 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. 

Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub 
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rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia, 

Zamówienie zostanie anulowane w części Produktów niedostępnych. 

3. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na 

adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 

4. Dostawa Towarów względem Przedsiębiorców jest płatna na zasadach i w wysokości określonej w 

Zamówieniu. 

5. Dostawa Towarów odbywa za pośrednictwem Przewoźnika tj. za pośrednictwem firmy kurierskiej lub 

dostarczenia do Paczkomatu. 

6. Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę 

Przewoźnikowi, przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. 

7. Dostawa jest realizowana w Dni robocze. Sprzedawca może indywidualnie ustalić z Przedsiębiorcą 

dostawę również w dni inne niż Dni robocze. 

8. Dostawa Towarów nastąpi w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. 

9. Przedsiębiorca, po otrzymaniu dostawy Towarów zobowiązany jest sprawdzić ich stan. W przypadku 

stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru przez Przedsiębiorcę, należy 

sporządzić w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów 

oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Przewoźnika. 

10. Względem Przedsiębiorców, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika. 

11. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności lub niekompletnych danych podanych 

przez Przedsiębiorcę w trakcie składania Zamówienia, a także spowodowanych przez błędne podanie 

danych kontaktowych lub adresu odbioru. 

12. Przyjmuje się, że osoba odbierająca Towary w imieniu Przedsiębiorcy, jest osobą upoważnioną przez 

niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak 

również dokonania innych czynności z tym związanych. 

13. W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Przedsiębiorcę Zamówionych Towarów, jeżeli były one 

dostarczane za pośrednictwem Przewoźnika, Sprzedawca może według swojego wyboru wyznaczyć 

Przedsiębiorcy inny termin odbioru lub dostawy Zamówienia lub rozwiązać Umowę w trybie 

natychmiastowym z Przedsiębiorcą lub odstąpić od Umowy, na zasadach wskazanych w niniejszym 

Regulaminie. Ponadto Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez 

Sprzedawcę z tytułu nieodebrania Towarów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie oraz kosztu 

wysyłki Towaru. 

14. Przedsiębiorca, zobowiązuje się do zapłaty wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedawcę z tytułu 

nieodebrania Zamówionych Towarów przez Przedsiębiorcę. 

15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie Przedsiębiorcy w 

wyniku oczekiwania na załadunek zorganizowanym przez Przedsiębiorcę transportem, w wyniku nie 

dostosowania się do terminu odbioru Towarów wskazanego w Zamówieniu lub określonego przez 

Sprzedawcę. 

16. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni 

roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę 

Towaru. 

17. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu. 

18. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia 

obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych. 

 

VII. CENY I METODY PŁATNOŚCI 
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1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, 

cła oraz inne opłaty. Cena może zawierać w sobie indywidualnie naliczoną zniżkę lub rabat (mogącą 

wynikać m.in. z obowiązujących w Sklepie programów lojalnościowych), przydzielony Klientowi w 

sposób zautomatyzowany – informacja o tym zamieszczona jest w podsumowaniu Zamówienia. 

2. Klient może wybrać następujące metody płatności: 

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia 

rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia 

Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek 

bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia); 

b) gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku 

realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez 

Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia); 

c) płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po 

przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po 

otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu 

płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu 

Zamówienia). 

3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą dokonywane są pośrednictwem serwisu PayU - 

obsługę płatności prowadzi PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 

186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale 

zakładowym w wysokości 6.474.300,00 zł, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza 

nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod 

numerem IP1/2012. 

4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach 

konsumenta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku 

braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po 

uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić 

od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego. 

5. Przedsiębiorca nie będzie potrącał ani odliczał kwot dochodzonych lub należnych od Sprzedawcy, w 

ramach innego zobowiązania jakie łączy go ze Sprzedawcą lub od wynagrodzenia jakie przysługuje 

Sprzedawcy od Przedsiębiorcy, chyba że w ramach odrębnych ustaleń strony postanowiły inaczej. 

6. Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację Zamówień lub dostawę Towarów lub może odstąpić od 

Umowy w całości lub w części, w przypadku opóźnienia w płatnościach przez Przedsiębiorcę na rzecz 

Sprzedawcy. Z tego tytułu Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia obecne ani przyszłe z tytułu 

szkód, lub utraconych korzyści jakie mogą wyniknąć w związku ze wstrzymaniem dostaw. 

7. W przypadku niektórych Towarów lub osiągnięcia określonej wartości Zamówienia, koszt dostawy 

ponosi Sprzedający, o czym Klient jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia informowany. 

 

VIII. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie 

stosownego oświadczenia w terminie 30 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie 

oświadczenia przed jego upływem. 

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia 

udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu. 
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3. Termin 30-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy 

o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia. 

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na 

adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od 

Umowy. 

5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku: 

a) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany 

według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych 

potrzeb; 

b) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu 

na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, 

co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu 

stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy. 

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia 

Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego 

płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu 

takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny 

sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. 

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania 

Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które 

zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta. 

8. 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. 

9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten 

koszt. 

10. Zawarte w niniejszym punkcie zapisy, stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 

 

IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI 

 

1. Sprzedawca jest zobowiązany do wydania towaru bez wad i zrealizowania wszelkich usług zgodnie z 

zawartą Umową. 

2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: 

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z 

elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji; 

b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym 

Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który 

Sprzedawca zaakceptował. 

3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi: 

a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk; 

b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu 

do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są 

typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod 

uwagę charakter Towaru,  
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c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument 

może rozsądnie oczekiwać; 

d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sklep udostępnił Konsumentowi przed 

zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru. 

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży, jeżeli 

Konsument, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów 

zgodności z umową określonych powyżej i zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru. 

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego 

zamontowania Towaru, jeżeli: 

a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność; 

b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w 

instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią (w przypadku Towaru z 

elementami cyfrowymi). 

6. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego Towaru, Klient może według swojego wyboru, 

skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, o ile została udzielona gwarancja oraz z uprawnień 

przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia 

przysługujące z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi. 

7. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego produktu lub świadczonych usług, Klient może 

złożyć reklamację i poinformować Sprzedawcę o zaobserwowanych nieprawidłowościach, 

udokumentować nieprawidłowości celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń oraz wskazać, czy domaga 

się naprawy, wymiany Towaru na nowy. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub w 

formie pisemnej na adres Sklepu. 

8. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami oraz Przedsiębiorcami o uprawnieniach 

konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i/lub odpowiedzialności 

kontraktowej za świadczone usługi. Jest ona wyłączona w stosunku do Klienta o pozostałym statusie. 

9. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, 

zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O 

rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację 

pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w 

zgłoszeniu reklamacyjnym. 

10. W pierwszej kolejności Konsument może zwrócić się do Sprzedawcy z żądaniem naprawy lub wymiany 

Towaru na nowy. 

11. Jeżeli Sprzedawca: 

a) odmówił naprawy lub wymiany Towaru, lub nie doprowadził go do stanu zgodności z umową; 

b) wada występuje pomimo prób jej usunięcia; 

c) wada towaru jest zbyt istotna, by Towar dało się naprawić; 

d) Sprzedawca oświadczył Klientowi lub z okoliczności wynika, że nie uda się doprowadzić 

Towaru do stanu zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych kosztów. 

12. W takim przypadku Klient może domagać się obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. 

13. Transport reklamowanych Towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sklepu za pośrednictwem 

wskazanej przez Sklep formy wysyłki. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

W niektórych przypadkach nie jest konieczne wysyłanie reklamowanego Towaru, a Sprzedawca może 

poprzestać na oględzinach zdjęć dostarczonych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o 

uprawnieniach konsumenta, o czym poinformuje go po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego. 

14. Jeśli dokonano wyboru odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym 

koszty dostawy, zostaną mu zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia 

poinformowania Klienta o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sprzedawcę. Zwrot płatności 

dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego 
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nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną 

dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów. 

15. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem co do zasadności odmowy 

uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z 

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z 

mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie 

toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o 

rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi 

teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem 

http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich 

drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Prawo takie nie 

przysługuje Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta. 

 

X. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z 

Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres wskazany na początku Regulaminu. 

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis 

zaistniałego problemu. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej 

otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w 

niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. 

 

XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

 

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy nie będzie używał 

znaków towarowych, oznaczeń handlowych lub symboli Sprzedawcy. 

2. Wszelkie rysunki, specyfikacje, karty techniczne, materiały reklamowe lub inne materiały udostępnione 

przez Sprzedawcy Przedsiębiorcy lub publicznie, stanowią wyłączną własność Sprzedawcy. 

Przedsiębiorca nie będzie dokonywał w tych materiałach zmian bez uprzedniej pisemnej zgody 

Sprzedawcy 

3. Przedsiębiorca samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego pisemnego upoważnienia udziela 

Sprzedawcy na logotyp działalności Przedsiębiorcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej 

czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do własnych celów prowadzonej działalności 

przez Sprzedawcę na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną 

techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne 

wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Sprzedawcy. 

4. Przedsiębiorca wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych w wykazie klientów Sprzedawcy, dostępnym 

m.in. stronach internetowych Sprzedawcy. 

 

XII. GWARANCJE 

 

1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta. 

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu 

na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych 

Sklepu. 
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XIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA 

ROSZCZEŃ 

 

1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych 

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego 

przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy 

sprzedaży; 

b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z 

wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia 

sporu między Klientem a Sprzedawcą; 

c) 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; 

d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod 

adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu. 

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Sprzedawcy o wszelkich zmianach 

adresów do doręczeń, upoważnień, pełnomocnictw, pod rygorem uznania za ważną korespondencji 

oraz realizacji Zamówień złożonych przez dotychczasowo umocowane lub upoważnione osoby i 

uznania za skuteczne doręczenia pod ostatni wskazany adres. 

2. Na każdy sprzedany przez Sprzedawcę Towar wystawiana jest faktura VAT lub inny dokument 

rozliczeniowy zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest dostarczana 

drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz 

z dostawą towaru. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie 

elektronicznej. 

3. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności 

intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także 

do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w 

sposób określony i zgodny z Regulaminem. 

4. Wszelkie sprawy i spory wynikłe z tytułu Zamówień lub Umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i 

Przedsiębiorcą, w szczególności związane z ustaleniem istnienia stosunku prawnego łączącego 

Sprzedawcę i Przedsiębiorcę, jego wykonaniem, rozwiązaniem, unieważnieniem oraz dochodzeniem 

roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia lub 

Umowy podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawu 

polskiemu. 

mailto:porady@dlakonsumentow.pl
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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5. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Umów lub realizacji 

Zamówień zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Przedsiębiorcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Sprzedawcy. 

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest 

Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostaje poddane sądom właściwym zgodnie 

z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa 

polskiego. 

8. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez 

informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia 

w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich 

zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie 

będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto Klienta, 

nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 

14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji 

nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie 

względem Przedsiębiorców z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie 

mają zastosowania do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie Regulaminu. 
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Załącznik nr 1 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ 
 

Miejscowość, data................ 
 
  

.............................................  

.............................................  

.............................................  
Imię i nazwisko, adres, telefon  

 
 

YOUR STYLE MATEUSZ NIERENBERG 
ul. Głogowska 39, 

45-315 Opole 
 
 
 
 

Oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość 

 
Ja .....................................niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:  
- .................................................  
- ................................................  
- ................................................  
- ................................................  
- .................................................  
 
 
Potwierdzam, że zwracam produkty zgodne z Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. 
 
Umowa dotyczy zamówienia nr ...................................................  
 
Data odbioru towaru..................................................................  
 
Numer konta bankowego (na który nastąpi zwrot płatności):  
...........................................................................................................  
 
 
 
 
 

..........................................  
Podpis Konsumenta lub Przedsiębiorcy o prawach konsumenta  
 


