REGULAMIN ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO
MAMYZAKUPY.PL
(DALEJ RÓWNIEŻ: „REGULAMIN”)
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania Umowy o
Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez
Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką
literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie
wynika co innego:

a.

BOK – telefoniczne i mailowe Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, za pośrednictwem którego
Klient może uzyskać informacje na temat Towarów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych
Promocji;

b.

Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek)
należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową
Sprzedaży;

c.

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie
uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta.
Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go
jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca
może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób
określony w ramach Sklepu;

d.

Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana
przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin;

e.

Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o
Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową;

f.

Konto Klienta/Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową
o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych
funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła lub
innych dostępnych metod logowania. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji
na stronie internetowej Sklepu;

g.

Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który
korzysta ze sklepu internetowego www.mamyzakupy.pl, polegająca w szczególności na
umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wyświetlenie
podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym
ew. kosztów wysyłki), zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu
sesji przeglądarki;

h.

Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta;

i.

Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów
Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za
pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i
Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest
regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
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j.

Sklep – platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę,
prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych,
dostępna za pośrednictwem adresu URL www.mamyzakupy.pl.

k.

Sprzedawca/Spółka – L-W. LEBDA-WYBORNY Spółka jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej
przy ul. Plac Niepodległości 5/1, kod pocztowy 41-712, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000342766, o numerze
NIP: 6412355827 , REGON: 240174139, nr telefonu +48 503 505 525, adres poczty
elektronicznej: bok@mamyzakupy.pl.

l.

Towar – rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za
zapłatą Ceny;

m.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży
przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty
wysyłki;

n.

Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest
niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia
Umowy Sprzedaży, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci
Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych
lub nowszych wersjach): Internet Explorer (min. wersja 11) lub Google Chrome (min. wersja 36)
lub Mozilla Firefox (min. wersja 32) obsługującą JavaScript, oraz umożliwiającą zapisywanie
plików cookies. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać
ważny/aktywny adres e-mail;

o.

Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza
kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające
bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

1.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1.

Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

2.

Akceptacja Regulaminu jest konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie lub utworzenia
Konta Klienta. Klient może korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę określonych w
punkcie 4.1. Regulaminu w wybranym przez siebie zakresie.

3.

Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w
każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

4.

Sprzedawca informuje, że korzystanie przez Klienta ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki
internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z
BOK, może być związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia z
siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe
opłaty nie są pobierane przez Sprzedawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta
Klient. Dostawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest podwykonawcą Sprzedawcy.

2.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

i

system
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1.

Biuro Obsługi Klienta telefonicznie udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez
Sklep działalności, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00 pod numerem telefonu +48
503 505 525 oraz pod adresem e-mail: bok@mamyzakupy.pl. Koszt połączenia z Biurem
Obsługi Klienta wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego.

2.

Sprzedawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych
usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we
własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego,
za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia lub korzystanie z usług Sprzedawcy, w
tym z nawiązywania połączenia z BOK.

3.

LICENCJA

Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub
jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w
jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają
ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł
odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, a także do
korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez
innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej,
uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności
oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.
4.

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1.

Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące usługi na rzecz
Klientów:
a.
umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta;
b.
umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
c.
umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
d.
umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu.

2.

Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy za
pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące usługi:
a.
podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za
pomocą przeglądarki);
b.
przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii
zawartych Umów Sprzedaży;

3.

W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1
i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

4.

Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i
zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu
utworzenia Konta Klienta. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji
Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu bez utworzenia Konta i bez
dokonywania zakupu Towarów, powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie
w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.

5.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień
Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail
podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
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6.

Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim, na czas
nieoznaczony.

7.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.
podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta
Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
b.
niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez
Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy
Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich
wykonania;
c.
korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami
obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym
zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy
dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub
Sklepu;
d.
terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów;
e.
niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych
przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe
prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
f.
niepodejmowania działań takich jak:
−
rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub
umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz
umieszczania treści bezprawnych);
−
podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności
mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
w tym danych innych Klientów;
−
modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sprzedawcę,
w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów;
−
nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w
sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego
prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

5.

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1.

Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym
czasie, poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia Sprzedawcy, w formie:
a.
pisemnej; albo
b.
wiadomości e-mail na adres bok@mamyzakupy.pl.

2.

Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 14 –
dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, tj. powodów wskazanych w ust. 3
niniejszego paragrafu, w przypadku naruszanie przez Klienta postanowień Regulaminu lub
podejmowania przez Klienta działań sprzecznych z prawem lub szkodliwych dla Sklepu.
Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta
podczas utworzenia Konta Klienta.

3.

Sprzedawca może ograniczyć prawo Klienta do korzystania ze Sklepu oraz składania
Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych
powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta Regulaminu, tj. w sytuacjach
gdy Klient:

a.
b.

w okolicznościach uzasadniających przypuszczenie, że działając celowo, Klient podał
dane lub Treści wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
kilkukrotnie składał Zamówienia i następnie kilkukrotnie nie odbierał tych Zamówień, w
sposób uzasadniający przypuszczenie, że Klient działa celowo na szkodę Sprzedawcy.
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4.

Sprzedawca nie prowadzi w Sklepie sprzedaży hurtowej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo
do realizacji poszczególnych Zamówień na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.

5.

Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 3 powyżej może korzystać ze
Sklepu po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą (za pośrednictwem BOK) i uzyskaniu zgody
Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze Sklepu w nieograniczonym zakresie.

6.

REKLAMACJE USŁUG

1.

Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w terminie 14
dni od stwierdzenia nieprawidłowości w świadczonych przez Sprzedawcę usługach.

2.

Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług korzystając w
szczególności na piśmie albo za pośrednictwem BOK. W celu przyspieszenia rozpatrzenia
reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn
uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

3.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez
Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

7.

ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.

Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu
art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów. Zawarcie Umowy
Sprzedaży nie wymaga posiadania przez Klienta Konta.

2.

Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

i.
j.

Zamówienia na Towary można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu..
Zamówienie na Towary może zostać złożone zarówno przez Klienta, który posiada
Konto, jak również Klienta, który nie posiada Konta;
Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza
Zamówienia;
Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia
sumarycznych kosztów realizacji Umowy;
Klient, który posiada Konto potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i
wykonania Umowy Sprzedaży;
Klient, który nie posiada Konta, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i
wykonania Umowy Sprzedaży;
do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem
„Zamów i zapłać” (moment złożenia Zamówienia) Klient ma możliwość samodzielnego
korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich
edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/ usuwania Towarów, modyfikacji
sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń;
Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu
oznaczonej komunikatem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie Zamówienia
stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy
Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;
w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron
zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu zapłaty Ceny;
Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie wysyła do niego
wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail, z
potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź
informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Z chwilą potwierdzenia, poprzez wiadomość
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e-mail, przyjęcia Zamówienia do realizacji przez BOK, Umowa Sprzedaży uważana jest
za zawartą. Umowa Sprzedaży jest zawierana w języku polskim.

3.

Zawarcie Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.

4.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień
zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z
potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej
Towar fiskalnego dowodu zakupu.

5.

Każdorazowy zakup Towaru jest udokumentowany fakturą VAT w zależności od wyboru
dokonanego przez Klienta w momencie składania Zamówienia.

8.

CENY

1.

Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

2.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Towarów
zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Towarów w Zamówieniu złożonym przez Klienta
przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

3.

Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów
przesyłki. Sprzedawca może w szczególności w wybranym przez siebie okresie, w regulaminie
Promocji, określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka Towaru jest
darmowa.

4.

Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia promocji
wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Towarów.

9.

PŁATNOŚCI

Płatności można dokonać:

b.

za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie
przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu;
za pobraniem (kurier).

10.

DOSTAWA TOWARU

1.

Przesyłka z zamówionymi Towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w
formularzu Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2.

Sprzedawca, w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności
za błędnie lub niedokładnie wpisany adres w formularzu Zamówienia przez Klienta.

3.

Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa
się czas realizacji Zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki) przez Sprzedawcę oraz
czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę,
liczony jest:

a.

a.

w przypadku płatności za pobraniem: od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę
przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki
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zawierającej Towary przewoźnikowi i wynosi maksymalnie 2 dni robocze tj. z
wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy,

b.

w przypadku płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych: od momentu
zaksięgowania na koncie Sprzedawcy opłaty za zamówienie do momentu przekazania
przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Towary przewoźnikowi i wynosi maksymalnie 2
dni robocze tj. z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy.
Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia Towaru przez firmę kurierską.

4.

Koszty dostawy Towaru ponosi Klient, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej.

5.

Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są w zakładce „Rodzaje i koszty dostawy”
oraz każdorazowo prezentowane zakładce „Koszyk”.

6.

Zweryfikowanie przez Klienta w obecności kuriera stanu przesyłki zawierającej Towary oraz w
przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania - sporządzenie protokołu
szkody, ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.

11.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od
dnia otrzymania Towaru. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi w wypadkach:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o
którym mowa w ust. 1 powyżej;
dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych
nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od
ruchu cen na rynku finansowym;
świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego
zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których
przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
dostarczania prasy;
usług w zakresie gier hazardowych.

2.

W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zwrot Towaru do Sprzedawcy powinien
nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni. Sprzedawca dokona
zwrotu całej zapłaconej przez Konsumenta kwoty (ceny oraz kosztu dostawy, jeżeli została
uiszczona przez Konsumenta), niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Do zwracanego Towaru,
prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT.

3.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności Konsumentowi przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który
nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4.

W celu odstąpienia od Umowy Konsument może wysłać na adres Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu na adres bok@mamyzakupy.pl.

5.

Zwracany Towar należy zapakować i zabezpieczyć tak, aby nie został on uszkodzony w
transporcie i odesłać:
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L-W Lebda-Wyborny Sp.J.
Oświęcimska 126A
41-707 Ruda Śląska
6.

W razie wykonania prawa do odstąpienia, Konsument zobowiązuje się zwrócić Towar w stanie
niezmienionym, chyba że zmiana konieczna była w ramach zwykłego zarządu. Jeżeli zwrócony
Towar nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca
zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim
zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

12.

REKLAMACJE

1.

Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.
Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej
wystawionej przez gwaranta.

2.

Sprzedawca ma prawny obowiązek zapewnić zgodność Towarów z Umową Sprzedaży.

3.

Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego
wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub –
niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z
umową (w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży przez Konsumenta) albo z tytułu rękojmi za
wady Towaru.

4.

Klient może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową (w przypadku
Konsumentów) lub z tytułu rękojmi w szczególności listownie na adres: L-W Lebda Wyborny
Sp.J., ul. Oświęcimska 126a, 41-707 Ruda Śląska, z dopiskiem „reklamacja”. Prosimy o
załączenie do reklamacji dowodu zakupu Towaru (np. paragon, faktura).

5.

W celu przyśpieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia
reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych
kontaktowych Konsumenta. Klient może również skorzystać z oferowanego przez Sprzedawcę
druku reklamacyjnego, dostępnego w zakładce „Reklamacje”.

6.

W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową Konsumentowi przysługuje prawo do
żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę
Towaru albo wymianę Towaru na nowy. Jeżeli Konsument nie może żądać naprawy ani
wymiany, gdyż naprawa albo wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo
jeżeli Sprzedawca nie zdoła zadośćuczynić żądaniu naprawy albo wymiany w odpowiednim
czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności,
Konsument ma prawo domagać się stosownego obniżenia Ceny albo może odstąpić od Umowy
Sprzedaży.

7.

Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej
załatwienia.

8.

Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia
przed
upływem
dwóch
lat
od
wydania
tego
Towaru
Konsumentowi.
Konsument traci uprawnienie do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową,
przysługujące mu na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli przed upływem dwóch
miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do
zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

13.

ZMIANA REGULAMINU
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1.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej w dniu 30 września
2014r.

2.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia
przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
a.

b.
c.

zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą
elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone
w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a
Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń
sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub
organów;
zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie
względami technicznymi lub technologicznymi;
zmiana zakresu lub świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się zapisy
Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Sprzedawcę
dotychczasowych Towarów lub funkcjonalności.

3.

W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klienci mają prawo
do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o
zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i
warunki zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży.

4.

W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity
Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na
podany przez Klienta adres e-mail.

14.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług oraz Umowy Sprzedaży jest
prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba
że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory
pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2.

Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony
przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy
pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi
regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

3.

Sprzedawca może modyfikować techniczny sposób realizacji usług, o których mowa w
Regulaminie, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i
technologii), jednak bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i
obowiązków Klienta i Sprzedawcy.

4.

Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia
bezpieczeństwa świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.

5.

Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL:
mamyzakupy.pl/pomoc/regulamin, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, pobierać w
formacie PDF, a także sporządzić jego wydruk.
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