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AKTUALIZACJA 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

 

Lp. Dotyczy BYŁO JEST 

1. ROZDZIAŁ 1. 
POSTANOWIENIA 
OGÓLNE I 
DEFINICJE 
 
Punkt 4 

 

4.  Podstawowe definicje: 

1) Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego; 

2) Sprzedawca: […], prowadzący działalność pod firmą […] z 
siedzibą w […], ul. […], wpisany do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP […], REGON 
[…]; 

 

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; 

4) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze 
Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub 
zawodową; 

 

4.  Podstawowe definicje: 

1) Regulamin: niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego; 

2) Sprzedawca: […], prowadzący działalność pod firmą […] z 
siedzibą w […], ul. […], wpisany do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP […], REGON […], 
e-mail […], tel. […]; 

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 w Regulaminie; 

4) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze 
Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
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5) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona 
drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za 
pośrednictwem Serwisu; 

6) Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa 
elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez 
Sprzedawcę pod adresem internetowym […], w ramach 
którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, 
strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą 
poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a 
wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) 
następuje poza internetem; 

7) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną 
nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór 
zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w 
którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz 
informacje o czynnościach w ramach Sklepu; 

8) Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, 
znajdujące się w ofercie Sprzedawcy; 

9) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, 
zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w 
Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę; 

10) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji 
elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w 
Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie; 

11) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez 
Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej; 

12) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa 
dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za 
pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która 
umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom 

5) Usługa elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 
2020.344 t.j. ze zm.), świadczona na odległość, drogą 
elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za 
pośrednictwem Serwisu; 

6) Sklep, Sklep Internetowy lub Serwis: Usługa elektroniczna, sklep 
prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym […], 
w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży Towaru na 
odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za 
pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a 
wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) 
następuje poza internetem; 

 

7) Konto – bezpłatna Usługa elektroniczna, oznaczona 
indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, 
zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w 
którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz 
informacje o czynnościach w ramach Sklepu; 

8) Towar – rzecz ruchoma, znajdująca się w ofercie Sprzedawcy, 
prezentowanej w Sklepie; 

9) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, 
zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie 
i jego przyjęcia przez Sprzedawcę; 

10) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji 
elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie 
lub dokonanie innych czynności w Sklepie; 

11) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru w Sklepie, złożona 
przez Klienta za pomocą Formularza; 

12) Newsletter – bezpłatna Usługa elektroniczna, świadczona przez 
Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), 
która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom 
automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych 
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automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych 
wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o 
Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie. 

13) Siła wyższa – stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i 
niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie 
umowy w całości lub w części w ogóle lub przez pewien 
okres, któremu przy zachowaniu należytej staranności nie 
można było zapobiec ani przeciwdziałać (np. wojna, 
strajki, zwolnienia, niedobory surowców lub dostaw 
energii, zakłócenia w funkcjonowaniu fabryk, blokady 
dróg, nadzwyczajne zjawiska przyrody, epidemie, stany 
nadzwyczajne). 

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. 

wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o 
Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie; 

 
13) Siła wyższa – stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i 

niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w 
całości lub w części w ogóle lub przez pewien okres, któremu 
przy zachowaniu należytej staranności nie można było zapobiec 
ani przeciwdziałać (np. wojna, strajki, zwolnienia, niedobory 
surowców lub dostaw energii, zakłócenia w funkcjonowaniu 
fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne zjawiska przyrody, 
epidemie, stany nadzwyczajne). 

 
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, wynikającej z CEIDG. 

2. ROZDZIAŁ 2. 
INFORMACJE 
PODSTAWOWE I 
TECHNICZNE 
 
Punkt 1 i 7 
 

1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem […], adres: […], 
adres poczty elektronicznej: […], numer telefonu: […].  

 
 
 
 
7. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług 

Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu 
przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć 
korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych 
poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta 
Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie 
bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje się 

1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem […], adres: […], adres 
poczty elektronicznej: […], numer telefonu: […]. Sprzedawca 
udostępnia także inną formę komunikacji online tj. 
[…]/Sprzedawca nie udostępnia innej formy komunikacji 
online.1 

 
7. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług 

Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez 
internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z 
bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu, 
rezygnację z Newletter’a lub poprzez usunięcie konta Klienta. W 
takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług 
Elektronicznych rozwiązuje się. 

 
1 Do wyboru. Niepotrzebne usunąć.  
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automatycznie bez konieczności składania dodatkowych 
oświadczeń stron. 

 

3. ROZDZIAŁ 4. 
INFORMACJE 
DODATKOWE 
§ 1. Konto 
 
Punkt 4 

4.  Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie 
poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy 
drogą elektroniczną na adres e-mail: […] lub pisemnie na 
adres Sprzedawcy: […].  

 

4.  Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie 
poprzez wybranie opcji „Usuń konto”, przesłanie 
odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na 
adres e-mail: […] lub pisemnie na adres Sprzedawcy: […].  

   

4. ROZDZIAŁ 4. 
INFORMACJE 
DODATKOWE 
§ 2. Newsletter 
 
 
Punkt 5 

5.  Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a 
poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy 
drogą elektroniczną na adres: […] lub też pisemnie na adres 
Sprzedawcy.  

 

5.  Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter’a poprzez 
opcję rezygnacji z Newsletter’a, przesłanie odpowiedniego 
żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: […] lub też 
pisemnie na adres Sprzedawcy.  

 

5. ROZDZIAŁ 4. 
INFORMACJE 
DODATKOWE 
§ 3. Opinie 
 
Dodać punkt 5 

 5.    Sprzedawca informuje, że w Sklepie umieszczane są tylko opinie 
uzyskane od Klientów, a nadto, że zamieszcza wszystkie 
uzyskane opinie Klientów, zarówno pozytywne, jak i 
negatywne2. Sprzedawca nie korzysta z opinii obcych czy 
sponsorowanych. 

6. ROZDZIAŁ 5. 
SPRZEDAŻ 
§ 1. Towary 
 
Punkt 1 
Dodać punkt 3 

1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie 
mają wad. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na 
stronie Sklepu. 

2. Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi 
posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie 
znajduje się przy opisie Towaru.  

1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe i są zgodne z 
Umową. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie 
Sklepu. 

2. Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi 
posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie 
znajduje się przy opisie Towaru.  

 

2 Informacja dla Sprzedawcy: zgodnie z nowymi przepisami manipulowanie opiniami (np. poprzez usuwanie negatywnych) będzie stanowiło nieuczciwą 

praktykę rynkową.  
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 3. W przypadku udzielenia gwarancji, gwarancja trwałości nie 
będzie przewidywać warunków naprawy lub wymiany Towaru 
dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na 
prawach konsumenta mniej korzystnych niż określone w 
Rozdziale 6 Regulaminu.  

7. ROZDZIAŁ 5. 
SPRZEDAŻ 
§ 3. Płatności 
 
Punkt 1 
Dodać punkt 7 
 

1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami 
brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). 
Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w 
punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia 
przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron. 

 

1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami w 
złotych polskich (ceny uwzględniają podatek VAT i podatek 
akcyzowy, jeżeli sprzedaż Towaru podlega obciążeniom tymi 
podatkami). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których 
mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili 
złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron. 

 
7. W przypadku informowania o obniżonej cenie Sprzedawca 

uwidacznia także informację o najniższej cenie tego Towaru jaka 
obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 
albo od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru w Sklepie 
(jeśli okres ten jest krótszy niż 30 dni), albo o cenie sprzed 
zastosowania obniżki (jeśli Towar jest szybko psujący się lub 
mający krótki termin przydatności). 

8. ROZDZIAŁ 6. 
ODPOWIEDZIALN
OŚĆ  
 

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. 

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, 
jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na 
zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego 
(Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 
2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze 
zm.), w tym na następujących zasadach: 

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach 
prawnych z Klientami, ale nie dotyczy to Konsumenta i 
Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta 
(których dotyczą kolejne punkty). 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. 

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub 
Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta za 
brak zgodności Towaru z Umową na zasadach wynikający z 
ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta 
(Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach: 

1) Towar jest zgodny z umową, jeżeli: 
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1) wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. 
W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli: 

a)  Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju 
powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony 
albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 

b)  Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca 
zapewnił Konsumenta; 

c)  Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument 
poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a 
Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej 
przeznaczenia; 

d)  Towar został Konsumentowi wydany w stanie 
niezupełnym. 

2)  Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność 
osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby 
trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub 
rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia 
właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca 
jest odpowiedzialny także za istnienie prawa; 

3)  Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne, które istniały w chwili przejścia 
niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z 
przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili. 

4)   Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu 
rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili 
zawarcia umowy; 

5) jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 
roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada 
lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia 
niebezpieczeństwa na Konsumenta; 

6)  Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada 
fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat 
od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem 

a)  jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność są 
zgodne z Umową; 

b) jest przydatny do szczególnego celu, o którym Sprzedawca 
został poinformowany najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i 
który Sprzedawca zaakceptował; 

c) Towar nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się 
takiego towaru; 

d) występuje w takiej ilości i ma takie cechy (w tym trwałość i 
bezpieczeństwo) jakie są typowe dla tego rodzaju towaru i 
jakich Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na 
prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać (z 
uwzględnieniem charakteru Towaru oraz publicznych 
zapewnień jego dotyczących); 

e) jest dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, 
których Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na 
prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać; 

f) jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, udostępniony 
przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy, 

2)  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności 
Towaru z Umową, o których mowa w punkcie 2. 1) c-f powyżej, 
jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na 
prawach konsumenta został poinformowany przez Sprzedawcę 
o tej niezgodności najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i 
zaakceptował ten fakt wyraźnie i odrębnie, 

3) Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z Umową 
istniejący w chwili dostarczenia Towaru i stwierdzony w ciągu 2 
lat od tej chwili, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, w 
której termin przydatności Towaru do użycia, określony przez 
Sprzedawcę lub jego poprzedników albo osoby działające w 
jego imieniu, jest dłuższy, 

4) obowiązuje domniemanie, że brak zgodności z Umową, który 
ujawnił się przed upływem terminu 2 lat od dnia dostarczenia 
Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia; 
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nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz 
ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli 
wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 
jednego roku od dnia wydania Towaru; 

7)  uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to: 
a)  żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od 

umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez 
nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni 
rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie; 

b)  Konsument, może zamiast zaproponowanego przez 
Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na 
wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać 
usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do 
zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta 
jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów 
w porównaniu ze sposobem proponowanym przez 
Sprzedawcę. 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 Konsumenta 
inny sposób zaspokojenia; 

8) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, 
jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz 
wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego 
miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym 
rzecz została jemu wydana. 

5) uprawnienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy 
uprzywilejowanego na prawach konsumenta z tytułu 
niezgodności Towaru z Umową to: 

a)  żądanie naprawy lub wymiany Towaru. W takim przypadku 
Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach 
konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar, a Sprzedawca 
odbiera go na swój koszt. Koszty związane z naprawą lub 
wymianą Towaru ponosi Sprzedawca. Naprawa lub wymiana 
Towaru powinna zostać wykonana w rozsądnym czasie. Jeżeli 
wymiana lub naprawa Towaru są niemożliwe lub wymagają 
nadmiernych kosztów Sprzedawca może odmówić ich 
dokonania; 

b)  Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach 
konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny 
Towaru albo o odstąpieniu od Umowy, jeśli: 

- Sprzedawca odmówił dokonania naprawy lub wymiany Towaru; 
- Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru; 
- brak zgodności Towaru z Umową nadal występuje, pomimo 

próby naprawy lub wymiany Towaru; 
- brak zgodności Towaru z Umową jest tak istotny, że nie 

uzasadnia żądania naprawy lub wymiany Towaru; 
- okoliczności lub oświadczenie Sprzedawcy wskazują na to, że 

nie doprowadzi on do zgodności Towaru z Umową w rozsądnym 
czasie lub bez nadmiernych niedogodności, 

7) odnośnie obniżenia ceny: 
- obniżona cena musi być proporcjonalna względem ceny towaru 

pełnowartościowego; 
- Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny, zwróci należne 
kwoty Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu 
na prawach konsumenta, 

8) odnośnie odstąpienia od Umowy: 
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- Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach 
konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeśli niezgodność 
Towaru z Umową jest nieistotna, ale obowiązuje domniemanie, 
że ta niezgodność jest istotna; 

- odstąpienia może dotyczyć tylko Towaru niezgodnego z Umową 
lub także innych Towarów objętych Umową; 

- Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach 
konsumenta zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu 
Towaru na koszt Sprzedawcy; 

- Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, zwróci 
cenę Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na 
prawach konsumenta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności 
przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył 
Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach 
konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób 
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

9. ROZDZIAŁ 7. 
PROCEDURA 
ROZPATRYWANI
A REKLAMACJI 
 
Punkt 3 
 
 

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. 

3.   Sprzedawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację Klienta 
w terminie 30 dni, a na reklamację Konsumenta lub 
Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w 
terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do 
reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją 
za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca 
przekazuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy 
uprzywilejowanemu na prawach konsumenta na papierze lub 
innym trwałym nośniku. 

10. ROZDZIAŁ 8. 
ODSTĄPIENIE OD 
UMOWY 
 

1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może 
nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu 
cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.). 

2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.  

1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może 
nastąpić na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym 
kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t.j. ze zm.). 

2. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na 
prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od 
Umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru przez niego 
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3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta 
zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym 
na stronie Sklepu.  

4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje 
Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.: 

1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni 
usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został 
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po 
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę  utraci prawo 
odstąpienia od Umowy; 

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku 
finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje 
kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do 
odstąpienia od Umowy; 

3) w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, 
wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub 
służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

4) w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu 
lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

5) w której Towarem jest rzecz dostarczana w 
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu 
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę 
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie 
zostało otwarte po dostarczeniu; 

6) w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze 
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie 
połączone z innymi rzeczami; 

7) w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena 
została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których 
dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i 
których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi 
Sprzedawca nie ma kontroli; 

lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią, niebędącą 
przewoźnikiem.  

3. Wykonywanie usługi, za którą Konsument lub Przedsiębiorca 
uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do 
zapłaty ceny, może rozpocząć się przed upływem terminu do 
odstąpienia od Umowy, pod warunkiem, że Konsument lub 
Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta złoży 
Sprzedawcy oświadczenie zawierające takie wyraźne żądanie 
oraz potwierdzenie, że przyjął do wiadomości informację o 
utracie prawa do odstąpienia od Umowy z chwilą jej wykonania 
przez Sprzedawcę.  

4. Informacje o odstąpieniu od Umowy zawarte są w pouczeniu o 
prawie odstąpienia, dostępnym tu {link}. Wzór formularza 
odstąpienia od Umowy dostępny jest tu {link}. 

5. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach 
konsumenta zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z 
wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile 
stanowi ono istotny element Towaru – i to w terminie 14 dni od 
dnia odstąpienia od Umowy, chyba że Sprzedawca 
zaproponował, że sam odbierze Towar. Jeżeli Sprzedawca nie 
zaproponował, że sam odbierze Towar, Sprzedawca może 
powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania 
Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy 
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie 
nastąpi wcześniej. 

6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci 
Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na 
prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego 
płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca 
dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu 
zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca 
uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten 
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8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do 
niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub 
konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne 
usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub 
dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do 
wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia 
od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do 
dodatkowych usług lub rzeczy; 

9) w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne 
albo programy komputerowe dostarczane w 
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało 
otwarte po dostarczeniu; 

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z 
wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż 

do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu 
samochodów, gastronomii, usług związanych z 
wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi 
lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub 
okres świadczenia usługi; 

13) o dostarczanie 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 Sprzedawcę o utracie prawa 
odstąpienia od umowy. 

5. Sprzedawca niezwłocznie, 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 

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

7. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na 
prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towaru inny 
niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez 
Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu 
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostarczenia 
Towaru. 

8. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach 
konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, 
chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie 
poinformował o konieczności poniesienia tych kosztów. 

9. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach 
konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości 
Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób 
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech 
i funkcjonowania Towaru.  

10. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa 
uważana jest za niezawartą.  

11. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do 
niektórych umów, tj.:3 

1) o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca 
uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do 
zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za 
wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy 
uprzywilejowanego na prawach konsumenta, który został 
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po 
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo 
odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości; 

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku 
finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i 

 
3 Można zostawić tylko te przypadki, które Państwa dotyczą, a resztę podpunktów z punktu 13 usunąć.  
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Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy 
użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył 
Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na 
inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi 
kosztami.  

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny 
niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez 
Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu 
Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych 
kosztów. 

7. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z 
wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, 
o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca 
może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu 
otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy 
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które 
zdarzenie nastąpi wcześniej. 

8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu 
Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie 
poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia 
tych kosztów. 

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie 
wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w 
sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia 
charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.  

10. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa 
uważana jest  za niezawartą.  

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

które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od 
Umowy; 

3) w której przedmiotem Umowy jest towar nieprefabrykowany, 
wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub 
Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta lub 
służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

4) w której przedmiotem Umowy jest towar ulegający szybkiemu 
zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; 

5) w której przedmiotem Umowy jest towar dostarczany w 
zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu 
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia 
lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało 
otwarte po dostarczeniu; 

6) w której przedmiotem Umowy są Towary, które po 
dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają 
nierozłącznie połączone z innymi towarami; 

7) w której przedmiotem Umowy są napoje alkoholowe, których 
cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których 
dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których 
wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie 
ma kontroli; 

8) w której Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na 
prawach konsumenta wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego 
przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; a 
jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, 
których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca 
uprzywilejowany na prawach konsumenta żądał, lub dostarcza 
towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania 
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy 
przysługuje w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów; 

9) w której przedmiotem Umowy są nagrania dźwiękowe lub 
wizualne albo programy komputerowe dostarczane w 
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zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało 
otwarte po dostarczeniu; 

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z 
wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do 

celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, 
gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami 
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie 
oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku 
materialnym, za które Konsument lub Przedsiębiorca 
uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do 
zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za 
wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy 
uprzywilejowanego na prawach konsumenta, który został 
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po 
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo 
odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a 
Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie; 

14) o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca 
uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do 
zapłaty ceny, w przypadku których wyraźnie zażądał od 
Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania 
naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i 
uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy 
uprzywilejowanego na prawach konsumenta. 

 

11. ROZDZIAŁ 10. 
POSTANOWIENI
A KOŃCOWE 
 
Punkt 3 

3. 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 

3.   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 



Wdrożenie dyrektywy towarowej, cyfrowej i Omnibus 
Wejście w życie zmian 1 stycznia 2023 rok 

13 
 

Dodać punkt 4-6 (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). 

 

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). W przypadku sporu z Przedsiębiorcą 
uprzywilejowanym na prawach konsumenta sądem właściwym 
jest sąd miejscowo właściwy według przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa.  

4.    Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę z ważnych 
przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa, zmiany dotyczące profilu 
działalności Sprzedawcy lub oferty Sprzedawcy, zmiany 
dotyczące funkcjonalności Serwisu. 

5.    Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania Serwisie, z tym 
zastrzeżeniem, że nie narusza praw nabytych Klientów, tj. do 
Zamówienia złożonego przed zmianą lub do Umowy zawartej i 
wykonanej przed zmianą zastosowanie ma Regulamin 
obowiązujący w dacie tych czynności. 

6.  O treści zmian Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klienta,                  
z którym zawarta jest umowa ciągła (użytkownicy 
zarejestrowani, posiadający Konto lub wpisani do Newsletter’a) 
o zmianie Regulaminu. Powiadomienie nastąpi poprzez 
zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez 
oświadczenie Sprzedawcy złożone drogą elektroniczną. W 
przypadku braku akceptacji zmian Klient może skorzystać z 
prawa do rezygnacji z umowy w terminie 14 dni. W braku 
oświadczenia zmiana będzie obowiązywać po upływie 14 dni od 
dnia powiadomienia.  

 

 

 




