
REGULAMIN 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze 

Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 

2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób 

umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. 

II. DEFINICJE 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 

1. Sprzedawca – FlyingAtom.Shop Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, (30-552 Kraków, 

ul. Wielicka 28, budynek B), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE 

WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU 

SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000720488, o kapitale zakładowym w wysokości 

5000,00zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8971852394, REGON: 

369554445, e-mail: sklep@flyingatom.shop, telefon: (+48) 501 801 649 

2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) 

zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie 

Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: 

flyingatom.shop 

3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub 

Umowę o świadczenie usług. 

4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z 

Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na 

rzecz Nabywcy rzeczy. 

5. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających 

z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest 

świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług. 

6. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług. 

7. Formularz rejestracji  - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie 

Konta. 

8. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu. 

9. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i 

opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów. 

10. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub 

zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za 

pośrednictwem Sklepu. 

11. PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - 

Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w 

całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 

oraz numer REGON 300523444. 



12. Przelewy24 - Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. 

Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, 

e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji 

Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję 

Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014. Serwis 

Przelewy24 udostępnia Klientom różnorodne metody wykonywania Płatności, 

przyjmuje Płatności Klientów, potwierdza Sprzedawcy zrealizowanie Płatności i 

przekazuje te Płatności na konto Sprzedawcy. 

13. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą 

elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w 

szczególności Sprzedawcy i jego produktów, branży sprzedaży elektronicznej, 

nowości, promocji i ofert handlowych. 

14. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonującą w Sklepie czynności 

prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

15. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – przedsiębiorca dokonujący zakupu 

niezwiązanego z działalnością zawodową, osoba fizyczna zawierająca umowę 

bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy 

wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w 

szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, 

udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej. 

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU 

1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem 

posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. 

2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem 

osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień 

zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4. 

3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących 

się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. 

4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych 

w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 

i 3 oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez 

Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz 

dóbr osobistych i praw osób trzecich. 

5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów 

oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu 

oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji 

wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w 

niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności 

przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub 

uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów 

lub usług). Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań 

zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach 

internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem. 

6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i 

hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie. 



IV. REJESTRACJA W SKLEPIE 

1. Użytkownicy mają możliwość:  

a. korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności 

dokonywania rejestracji 

b. dokonania rejestracji w Sklepie za pomocą formularza rejestracji. 

2. Zawarcie Umowy na zakup danego towaru lub usługi bez uprzedniej rejestracji w 

Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po 

spełnieniu łącznie następujących warunków: 

a. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego 

dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych 

danych. 

b. akceptacji Regulaminu. 

3. Rejestracja w Sklepie: 

a. Aby założyć Konto w Sklepie, prawidłowym wypełnieniu elektronicznego 

formularza rejestracji dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez 

podanie wymaganych danych, 

b. akceptacji Regulaminu, 

c. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. 

d. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła 

ustanowionych w Formularzu rejestracji. 

e. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez 

ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie 

stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem 

poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w Dz.II, pkt.1. 

f. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych 

czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która 

jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich 

czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do 

wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako 

Użytkownika (w tym Nabywcy). 

4. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia podanych przez Użytkownika danych, w 

tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do 

Sprzedawcy wymaganych dokumentów. 

5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas 

rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, 

korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie. 

6. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika stanowiące zbiór 

zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego 

działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach 

swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie. 

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE 
UMOWY 

1. Użytkownik, przeglądając strony sklepu, w szczególności prezentujące towary, usługi 

i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami 



technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi. Sprzedawca 

zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych 

informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z jego ofertą. 

2. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany 

przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest 

narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług 

przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku 

oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik 

może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka 

kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka. 

3. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu Użytkownik 

zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w 

Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy 

składowych służących do określenia: 

a. adresu dostawy 

b. sposobu dostawy 

c. sposobu dokonania płatności za towar/usługę 

4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez 

Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy 

zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). 

W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone 

nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika. 

5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie 

Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty 

elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. 

Umowa na dany towar lub usługę zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi 

przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia. 

6. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę przed 

złożeniem przez niego zamówienia o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta 

Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego. 

7. W przypadku sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży w Sklepie przewidziana jest w 

sprzedaży ograniczona ilość towarów lub usług objętych taką formą sprzedaży. 

Realizacja zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych 

zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych promocją lub wyprzedażą. Jeżeli 

zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane z uwagi na wyprzedanie towaru, 

Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i otrzyma zwrot płatności na 

zasadach ogólnych, wskazanych w punkcie dotyczącym realizacji zamówienia. 

8. Sprzedający jako dowód zakupu wystawia paragon lub fakturę. Kupujący, który nie 

zaznaczy przy składaniu zamówienia chęci otrzymania faktury, otrzyma paragon. 

9. Prezentowane na stronach Sklepu internetowego zdjęcia i inne formy wizualizacji 

oraz prezentacji towarów nie oddają rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter 

informacyjny. W razie niezgodności towaru z opisem lub fotografią oraz gdy towar 

jest uszkodzony Kupujący powinien niezwłocznie poinformować o tym obsługę 

Sklepu. 

VI. ZAPŁATA CENY 

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar/usługę, w 

tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu, z 

zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. 



2. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena 

oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych 

w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę. Dostępne formy płatności 

określone są na stronie „Formy płatności”. 

3. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i 

usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy 

towaru/usługi do Użytkownika podane są odrębnie na stronie „Czas i koszty 

dostawy”. 

4. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz 

wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. 

Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez 

Użytkownika. 

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, 

w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty 

realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień. 

VII. DOSTAWA 

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę w terminie określonym w 

ofercie, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być 

dłuższy, o czym klient jest informowany. 

2. Sprzedawca przekazuje do wysyłki towar w terminie wskazanym w opisie towaru, nie 

dłuższym niż 21 dni. Każdorazowo opis przedmiotu zawiera szacowany czas dostawy 

towaru. 

3. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest 

adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem towarów odbieranych 

osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany 

przez Klienta punkt odbioru osobistego. 

4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa 

nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od 

zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę 

pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona. 

5. W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby 

przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych 

przez konsumenta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia 

zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę 

lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie 

nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt 

Sprzedawcy. 

6. Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub 

ingerencji w jej zawartość, prosimy ten fakt niezwłocznie zgłosić firmie kurierskiej 

oraz obsłudze Sklepu. Uszkodzenia paczki nie mają wpływu na reklamację składaną 

przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta dokonującego zakupu 

w celu zawodowym, jeśli zauważy uszkodzenia przesyłki, jest zobowiązany do 

zgłoszenia tego faktu i spisania stosownego protokołu w ciągu 60 minut od momentu 

zauważenia uszkodzenia. 

VIII. NEWSLETTER 



1. Dla korzystania z Newslettera wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, 

standardowa przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana 

poczta elektroniczna. 

2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep dla Użytkowników 

niebędących Nabywcami oraz Użytkownikom zarejestrowanym w Sklepie zgodnie z 

rozdziałem III Regulaminu polegającą na informowaniu Użytkowników o 

promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie 

treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail. 

3. Celem skorzystania z Newslettera należy: 

a. wypełnić formularz subskrypcji Newslettera dostępny na stronach 

internetowych Sklepu i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji 

handlowych drogą elektroniczną lub 

b. wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w 

Sklepie. 

4. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest możliwa poprzez 

wypełnienie formularza subskrypcji Newslettera na stronach internetowych Sklepu, 

jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach 

Newslettera. 

5. Użytkownik nie ponosi wobec Sprzedawcy opłat z tytułu korzystania z Newslettera. 

Użytkownik jest zobowiązany do ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć 

Internet związanych z korzystaniem z Newslettera. 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności 

zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu oraz zgodnie z Polityką prywatności. 

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące działania Sprzedawcy oraz 

korzystania ze Sklepu. 

2. Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza 

kontaktowego dostępnego w Sklepie na stronie „Dane firmy lub kontakt” lub w 

formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu. 

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: 

a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy, 

b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 

c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy, 

d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, 

3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty 

elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej. 

4. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej 

postaci. 

5. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., 

której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie 

od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić 

reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji. 

https://flyingatom.shop/content/2-polityka-prywatnosci


6. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedający usunie wadę lub wymieni wadliwy 

towar na nowy, pełnowartościowy, a jeżeli nie będzie to możliwie (np. z uwagi na 

wyczerpanie towarów), wówczas zwróci Nabywcy równowartość ceny towaru lub 

zaoferuje do wyboru inne dostępne w sklepie towary. Strony mogą umówić się na 

inny sposób rozpatrzenia reklamacji. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach 

Konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady 

żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać 

usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób 

wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów 

w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Kupujący nie może 

odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Przy ocenie nadmierności kosztów 

uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, 

a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny 

sposób zaspokojenia. 

7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą 

płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty 

płatniczej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego 

sposobu płatności, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na 

inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

8. Reklamowany towar będący podstawą reklamacji Nabywca powinien przesłać na 

prośbę Sprzedającego na adres sklepu. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego 

towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca. W przypadku uznania reklamacji, koszty 

odesłania towaru zostaną zwrócone przez Sprzedawcę. 

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, 
GWARANCJA 

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca 

będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 

dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od 

dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 

2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o 

odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Nabywca 

może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego m.in. na stronie 

„Reklamacje i zwroty”. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle 

do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania. 

3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony 

świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była 

konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie 

później niż w terminie czternastu dni. 

4. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do 

zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty. 

5. Zwroty portfeli sprzętowych zakupionych u Sprzedawcy - w szczególności Trezor, 

Ledger Nano, Archos T Safe - są możliwe jedynie jeżeli produkty nie były otwierane, 

tj.: fabryczne opakowanie producenta nie jest uszkodzone, w szczególności plomba 

jest nienaruszona. Oceny naruszenia integralności opakowania produktu dokonuje 

Producent urządzenia. W zakresie prawa odstąpienia od umowy, portfel traktowany 

jest jako program komputerowy dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu. 



6. W przypadku stwierdzenia naruszenia integralności urządzenia lub śladów 

użytkowania Sprzedawca odmówi przyjęcia zwrotu. W przypadku niepoprawnie 

działającego lub wadliwego urządzenia reklamacje portfeli należy zgłaszać i wysyłać 

bezpośrednio do producenta, na adres wskazany w dokumentacji dołączonej do 

urządzenia lub na jego opakowaniu w celu identyfikacji źródła problemu i weryfikacji 

integralności urządzenia, za uprzednim poinformowaniem Sprzedawcy. Po wydaniu 

opinii przez producenta Sprzedawca podejmuje decyzję w przedmiocie reklamacji. 

7. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem lub przedsiębiorcą 

na prawach konsumenta nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają 

świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, nie można odstąpić, np.: 

a. Jeśli przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo 

programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli 

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu., 

b. W przypadku dostarczenia 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. 

c. W przypadku umów 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. 

d. W przypadku umów sprzedaży, w której cena lub wynagrodzenie zależy od 

wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje 

kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od 

umowy. 

e. Jeśli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana 

według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego 

zindywidualizowanych potrzeb. 

8. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron 

może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu 

miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia. 

9. Nabywca będący konsumentem oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta 

odstępujący od umowy ma obowiązek odesłać Sprzedającemu towar niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

umowy sprzedaży. 

10. Nabywca będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta 

odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z 

niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i 

funkcjonowania rzeczy. 

11. Zwrot zapłaconej kwoty zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Sprzedawca zwróci Nabywcy koszty 

dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego 

przez Nabywcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób 

dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Na wyraźną prośbę Nabywcy, 

Sprzedający może dokonać zwrotu kwoty metodą wskazaną przez Nabywcę, przy 

czym Sprzedawca nie ponosi dodatkowych kosztów związanych ze zmianą metody 

zwrotu kosztów. 



12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu 

płatności, jakiego użył Nabywca , chyba że osoba ta wyraźnie zgodziła się na inny 

sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku 

wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą 

płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty 

płatniczej Nabywcy. 

XII. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1. Postanowienia niniejszego działu Regulaminu stanowią regulamin w rozumieniu art. 

8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi: 

a. umożliwienie złożenia zamówienia poprzez formularz zamówienia, 

b. usługa prowadzenia Konta Użytkownika po rejestracji w sklepie, 

c. możliwość zapoznania się z treścią strony www i przedstawionymi towarami. 

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za 

pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne: 

a. dostęp do sieci Internet, 

b. czynne konto poczty elektronicznej, 

c. aktualna przeglądarka internetowa. 

4. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu 

zapoznania się z treścią strony www zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia 

przeglądania witryny Sklepu. 

5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia 

zamówienia poprzez odpowiedni formularz zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega 

rozwiązaniu z chwilą realizacji zamówienia. Usługa jest nieodpłatna. 

6. Usługa prowadzenia Konta świadczona jest od momentu skutecznej rejestracji 

Użytkownika, tj. od momentu wypełnienia formularza rejestracji, oraz 

zaakceptowania niniejszego regulaminu. Usługa prowadzenia Konta świadczona jest 

nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 

7. Użytkownik może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę 

prowadzenia Konta lub otrzymywania Newslettera poprzez przesłanie stosownego 

oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sklepu, 

bądź też kliknięcie w odpowiednią opcję zamieszczoną w treści e-maila. 

8. Użytkownik może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

pisemnie na adres Sklepu. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym 

niż 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej 

wynikach. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z 

prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz 

praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. 

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez 

Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą. 

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych 

jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad 

polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do 

dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach 

nocnych i trwały jak najkrócej. Sprzedawca nie odpowiada za nieprawidłowe 

korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika, uniemożliwiające prawidłowe działanie. 



XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana 

wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu 

w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży lub 

Umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym), z zastrzeżeniem 

postanowień punktu XIII.3 Regulaminu. 

2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego 

Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie 

poprzedzającym, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie 

poproszony o akceptację nowego Regulaminu. 

3. W przypadku Sklepów, w których dochodzi do zawierania Umowy o świadczenie 

usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w 

terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 45 dni 

od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i jednoczesnego 

powiadomienia o tym Użytkowników na adres e-mail przypisany do konta. 

4. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Użytkownik ma możliwość 

rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym w 

trybie przewidzianym w punkcie XI.5 Regulaminu. 

5. Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia 

Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na 

kolejny okres. 

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie 

mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. W sprawach 

dotyczących Allegro (w tym wykorzystania loginu i hasła użytkownika Allegro) 

zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Allegro. W sprawach 

dotyczących korzystania z usług PayU w związku z korzystaniem ze Sklepu, 

zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi 

PayU. 

7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach 

Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 

8. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego 

sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym 

Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. 

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują 

się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie 

sporów konsumenckich”. 

9. Komunikacja ze Sprzedającym dokonywana przez Użytkownika powoduje 

ponoszenie przez Użytkownika kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez 

niego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form 

komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani 

świadczeń za możliwość komunikowania się z nim. 

10. Dostęp do Regulaminu Użytkownik może uzyskać w każdym momencie poprzez 

zapisanie jego treści w formie PDF. 

 


