
ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 

BYŁO 

1.         Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze 

Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera 

także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta 

(Dz.U.2019.134 t.j. ze zm.). 

Punkt 4, podpunkt 3) 

3)         Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym 

imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w 

zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych 

postanowień w stosunku do Konsumenta; 

ZAMIENIAMY NA: 

1.       Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze 

Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera 

także informacje, do których przekazania Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach 

konsumenta zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 

maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.). 

  

Punkt 4, podpunkt 3) 

3)       Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym 

imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w 

zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach 

konsumenta, jeśli w stosunku do nich w danej kwestii brak oddzielnych postanowień; 

Punkt 4 – dodanie nowej definicji w podpunkcie 14): 

14)       Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę 

bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona 

dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią 

działalności gospodarczej. 

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ. PARAGRAF 4. DOSTAWA. 

BYŁO 
5. Sprzedawca wskazuje, że: 

2)       przyjęcie przesyłki z Produktem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z 

tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że: 



a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki; 

b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika; 

c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika; 

d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 

dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki 

do przewozu a jej wydaniem. 

  

ZAMIENIAMY NA: 
5. Sprzedawca wskazuje, że: 

2)       przyjęcie przesyłki z Produktem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z 

tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że: 

a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki; 

b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika; 

c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika; 

d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 

dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki 

do przewozu a jej wydaniem. 

Powyższe nie dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta. 

  

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

BYŁO 
1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami. 

ZAMIENIAMY NA: 
1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami i Przedsiębiorcami 

uprzywilejowanymi na prawach konsumenta. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę w stosunkach 

prawnych z Klientami zawsze ograniczona jest do wartości Towaru, ale nie dotyczy to Konsumenta i 

Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta. 

ROZDZIAŁ 7 PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

BYŁO 
1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: […]. Klient może 

skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji. 

2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Produktem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, 

Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację 

u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem 

rozpatrzenia reklamacji Konsumenta. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w 

terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, 

uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. 

ZAMIENIAMY NA: 



1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: […]. Klient może 

skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji. 

Powyższe nie dotyczy Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który może kierować 

reklamacje do Sprzedawcy w dowolny sposób. 

2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Produktem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, 

Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację 

u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem 

rozpatrzenia reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta 

lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie 

ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta 

w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. 

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

  

Dodanie punktu 11. 

  

11. Postanowienia zawarte w punktach 2-10 stosuje się do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach 

konsumenta. 

  

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

BYŁO 

  

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami 

zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według 

siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem 

będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny 

dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego). 

ZAMIENIAMY NA: 
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według 

siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem z 

powództwa Sprzedawcy będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania lub 

pobytu Konsumenta), a z powództwa Konsumenta sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca 

siedziby Sprzedawcy) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania 

cywilnego). 

  

data aktualizacji 16.12.2020r. 

termin wdrożenia od 01.01.2021 

 


