
Regulamin sklepu

Sklep internetowy dostępny jest pod adresem www.grintexshop.com, którego właścicielem jest 
Grintex Grzegorz Świstek, z główną siedzibą prz ul. Za wodą 27, 34-220 Maków Podhalański, Nip 
5521600082, Regon 123001257.Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra 
właściwego do spraw gospodarki. 

I. Definicje zawarte w regulaminie

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. Sprzedawca – Grintex Grzegorz Świstek, ul. Za woda 27, 34-220 Maków Podhalański, Nip 
5521600082.

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

5. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady 
świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego 
www.grintexshop.com w tym prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, tryb odstąpienia od 
umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.  

6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem 
www.grintexshop.com za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać 
Zamówienia;

7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 
zawarta pomiędzy www.grintexshop.com a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu 
internetowego Sklepu;

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 
(Dz.U. z 2014 r. Poz. 827);

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

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy 
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Sprzedajacy zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność 
działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 8 lub nowsza, FireFox wersja 3 
lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z 
zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości 
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poziomej powyzej 1024 px. Uzywanie oprogramowania firm trzecich majacych wpływ na 
funkcjonowanie i funkcjonalność przegladarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, 
Safari moze mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej
funkcjonalności Sklepu, nalezy je wszystkie wyłaczyć.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień 
Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w 
oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu 
Internetowego. 

3. Klient zobowiązany jest do:

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. 
treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i 
inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w 
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu 
niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla 
Sprzedającego,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie
własnego użytku osobistego,

- korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi 
zasadami netykiety.

4. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez 
stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia. 
Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych 
drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego
i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem 
do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, Klient powinien 
stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne. 

5. 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: IE wersja 7 lub nowsza; FireFox wersja 3 lub nowsza; Opera 
wersja 9 lub nowsza; Chrome wersja 10 lub nowsza; Safari z zainstalowanymi najnowszymi
wersjami JAVA i FLASH. Uzywanie oprogramowania firm trzecich majacych wpływ na 
funkcjonowanie i funkcjonalność przegladarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, 
Safari moze mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej
funkcjonalności sklepu dobreziele.pl, nalezy je wyłaczyć. 
d. Minimalna rozdzielczość ekranu 300 x 500 pikseli. 

6. Wszystkie informacje o Towarze i Usługach świadczonych przez Sprzedawcę za 
pośrednictwem Sklepu Internetowego (w tym: opisy, ceny Towaru) podane na stronie 
internetowej Sklepu internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz 



zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c. 

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość 
ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które 
ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym 
powiadomieni. 

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za 
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu 
www.grintexshop.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 

III. Metody i warunki płatności 

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym 
podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

            2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:

• przelewem tradycyjnym;

Dane do wpłaty:

Grintex Grzegorz Świstek
ul. Za woda 27
34-220 Maków Podhalański
numer konta bankowego: 72 1240 4878 1111 0010 5579 1321, bank Pekao SA

• za pobraniem;
• płatnością w systemie przelewy24.pl

3. Klient, który wybrał opcję płatności z góry, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za 
złożone zamówienie w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W 
przeciwnym wypadku zamówienie zostaje usunięte. Istnieje możliwość przedłużenia 
terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Sklepu. 

IV. Koszty i warunki dostawy

1. Zamówione przedmioty dostarczane są do Klienta za pośrednictwem: 

- firmy kurierskiej DHL

- firmy InPost - paczkomaty

2. Towar jest dostarczany pod wskazany na zamówieniu adres dostawy wraz z paragonem 
lub fakturą. 

3.Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Polski. Możliwa jest również dostawa do 
krajów: Unia Europejska, Rosja, Ukraina, Białoruś, Islandia po uprzednim kontakcie ze 
Sklepem.  Koszty wysyłki za granicę ustalane są indywidualnie w zależności od wagi 
zamówienia oraz kraju docelowego.

4. Koszty dostawy wynoszą od 12 do 21 zł brutto na terytorium Polski.



V. Realizacja zamówień

1. Zamówienia przyjmowane są przez Sklep 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

2. Zamówienie należy złożyć przez nasz Sklep, postępująć zgodnie z instrukcjami.

3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o przyjęciu zamówienia. 
Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub e-mailowego kontaktu z Klientem 
celem weryfikacji zamówienia lub danych kontaktowych Klienta. 

4. Zamówienia wysyłamy w terminie 1-3 dni robocze. Kurier oraz InPost Paczkomaty 24/7 
deklarują dostawę na następny dzień roboczy od przyjęcia paczki. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za wydłużenie terminu dostawy, które nie wynika z naszej winy, po tym 
jak przekazaliśmy paczkę kurierowi lub po tym jak została ona umieszczona w 
paczkomacie.

5. Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia zamówienia do 
realizacji przez pracownika sklepu.
Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) dla zamówień płatnych przy odbiorze - w momencie, wpłynięcia potwierdzenia 
zamówienia do sklepu;
b) dla zamówień płatnych przelewem - w momencie wpłynięcia przelewu opłacającego 
zamówienie na konto bankowe sklepu lub na konto sklepu w systemie płatności 
internetowej.
 

6. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, 
niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego. 

7. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon lub faktura VAT. W przypadku chęci 
otrzymania faktury VAT należy podać dodatkowe dane (wystarczy zaznaczyć odpowiednie 
pole na stronie z formularzem zamówienia). 

8. Anulowanie zamówienia jest możliwe przed jego realizacją (wyłącznie e-mailem). Klient 
nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. 

9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie
spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. 

10. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadkach 
uzasadniających wątpliwość co do prawdziwości takiego zamówienia. 

VI. Uszkodzenie towaru podczas transportu

1. W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko 
przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną 
dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie 
prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela ( sporządzenie 
protokołu szkody w obecności kuriera) i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej 
reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych 
roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi 
za wady. Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu 
stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika 
lub ubezpieczyciela transportu. 



VII. Prawo do odstapienia od umowy

Na  podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.
827 ze zm.) Konsument ma prawo bez podania przyczyn odstąpić od umowy zawartej na 
odległość w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. 

1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość Konsument 
powinien złożyć stosowne oświadczenie – przykładowe oświadczenie znajdą Państwo na 
naszej stronie. Oświadczenie można złożyć wysyłając e-mail na adres biuro@produkty-
drewniane.pl, lub drogą pocztową na adres: Grintex Grzegorz Świstek, ul. Za wodą 27, 34-
220 Maków Podhalański.Zwracany towar należy odesłać na adres: Grintex Grzegorz 
Świstek, ul. Za wodą 27, 34-220 Maków Podhalański. Aby zachować termin do odstąpienia
od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem terminu do odstąpienia od 
umowy.

2. Prosimy o dołączenie oryginału dowodu zakupu (paragon lub faktura), ułatwi nam to 
zaksięgowanie zwrotu. 

3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu 
umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później
niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy 
odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny 
koszt.

Nie odbieramy przesyłek wysłanych za pobraniem.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej 
przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza 
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi 
rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób 
dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi 
dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego – jeżeli Konsument podczas 
składania zamówienia miał do wyboru: odbiór osobisty – 0 zł, przesyłkę kurierską – 15 zł 
lub przesyłkę kurierską za pobraniem – 21 zł, Konsument otrzyma zwrot 15 zł (najtańsza 
zaproponowana opcja), odbiór osobisty nie jest uwzględniany ponieważ nie jest to sposób 
dostarczenia rzeczy.

9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, 
jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób 



płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do 
chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej 
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. W przypadku zwrotu towaru z zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny,
Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu 
gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych pomniejszoną o wartość gratisu- zgodnie 
z ceną gratisu. 

12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy świadczeń o 
właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu 
lub ściśle związanych z jego osobą (nie można zwracać produktów personalizowanych 
z wykonanym tłoczeniem, haftem, nadrukiem, grawerunkiem, opakowań wykonanych 
wg projektu itd.).

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo 
odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w 
art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:
• na piśmie na adres: Grintex Grzegorz Świstek, ul. Za wodą 27, 34-220 Maków Podhalański.
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@produkty-drewniane.pl

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do 
rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar 
pod wskazany powyżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 
dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest 
używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu 
jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu 
reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania 
dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie
ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych 
kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji 
przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie 
niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji 
złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w 
rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
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Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie 
do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest 
niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do 
zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

2. Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie 
Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu 
internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest 
bezskuteczne w przypadku    przemilczenia przez nas wady.

IX. Przedsiębiorca (dotyczy klientów nie będących Konsumentami)

1. Sprzedawcy  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  Umowy  sprzedaży  zawartej  z  Klientem
niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Prawo
odstąpienia  przysługuje  w  takim  wypadku  bez  podania  przyczyny  poprzez  przesłanie
odpowiedniego oświadczenia. 

2. W  wypadku  Klientów  nie  będących  Konsumentami,  Sprzedawca  może  wypowiedzieć
umowę  o  świadczenie  Usługi  elektronicznej  ze  skutkiem  natychmiastowym  i  bez
wskazywania przyczyn poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia. 

3. Sprzedawca  ma  prawo  ograniczyć  dostępne  metody  płatności,  w  tym  może  wymagać
dokonania  przedpłaty  w całości  albo  części  i  to  niezależnie  od  wybranej  przez  Klienta
metody płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży. 

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru wybranemu przewoźnikowi na rzecz Klienta
nie  będącego  Konsumentem  przechodzą  korzyści  i  ciężary  związane  z  Towarem  oraz
niebezpieczeństwo  jego  przypadkowej  utraty  lub  uszkodzenia.  Sprzedawca  nie  ponosi
odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do
przewozu  aż  do  wydania  go  Klientowi,  jak  również  nie  ponosi  odpowiedzialności  za
opóźnienie w dostawie Towaru. 

5. W przypadku  dostawy Towaru  dokonywanej  za  pośrednictwem przewoźnika  Klient  nie
będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy
przesyłkach  tego  rodzaju.  Jeżeli  stwierdzi,  że  w  czasie  przewozu  nastąpił  ubytek  lub
uszkodzenie  Towaru,  obowiązany  jest  dokonać  wszelkich  czynności  niezbędnych  do
ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 

6. Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego Towaru w przypadku Klientów
nie będących Konsumentami jest faktura. 

7. Spory  powstałe  pomiędzy  Sprzedawcą,  a  Klientem  niebędącym  Konsumentem  zostają
poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
dostępu do tych procedur. 

1.  Szczegółowe  informacje  dotyczące  możliwości  skorzystania  przez  Klienta  będącego
konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
oraz  zasady  dostępu  do  tych  procedur  dostępne  są  w  siedzibach  oraz  na  stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów
Inspekcji  Handlowej  oraz  pod  następującymi  adresami  internetowymi  Urzędu  Ochrony



Konkurencji i Konsumentów: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2.  Możliwości  skorzystania  z  pozasądowych  sposobów  rozpatrywania  reklamacji  i
dochodzenia roszczeń mają ma charakter dobrowolny i mogą mieć miejsce wyłącznie, gdy
obie strony sporu wyrażą na to zgodę. 

-  Konsument  może  zwrócić  się  z  wnioskiem  o  wszczęcie  postępowania  w  sprawie
pozasądowego  rozwiązywania  sporów  konsumenckich  dotyczących  zawartej  Umowy
sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji  Handlowej  (Dz.U.  2001  Nr  4,  poz.  25  ze  zm.).

-  Konsument  może  również  wystąpić  z  wnioskiem  o  rozpoznanie  sporu  dotyczącego
zawartej  Umowy  sprzedaży  przez  stały  sąd  polubowny  działający  przy  odpowiednim
wojewódzkim  inspektoracie  Inspekcji  Handlowej,  zgodnie  z  art.  37  ustawy  z  dnia  15
grudnia  2000  r.  o  Inspekcji  Handlowej  (Dz.U.  2001  Nr  4,  poz.  25  ze  zm.).

- Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów
między  Konsumentami  i  Przedsiębiorcami  (platforma  ODR).  Jest  ona  dostępna  pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

XI. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
obowiązującego  prawa,  a  w  szczególności  przepisy  ustawy z  dnia  23  kwietnia  1964  r.
Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30
maja  2014  r.  o  prawach  konsumenta  (DZ.  U.  z  2014  r.,  poz.  827).  W  przypadku
jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami
wynikającymi  z  powszechnie  obowiązujących  przepisów,  zastosowanie  znajdują
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 lipca 2020 r.

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

