
 

REGULAMIN ZAKUPU KSIĄŻKI 

Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży produktów (Produkty) i świadczenia usług drogą 

elektroniczną przez sklep internetowy (Sklep) obsługiwany przez Kasia Mecinski Katarzyna 

Męcińska, Adres: ul. Sienna 86/33, 00-815 Warszawa, Polska, NIP 5272952527, REGON 

388386355, dostępny pod adresem: www.nieobrazsieale.pl 

e:mail: kontakt@nieobrazsieale.pl 

Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem 

odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.nieobrazsieale.pl 

I. Definicje 

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, która dokonuje zakupu w sklepie w tym również 

Konsument, który oznacza osobę dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia 

usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego 

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Sklepem a Kupującym 

zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy 

sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu. 

II. Zasady ogólne korzystania ze sklepu 

1. Aby dokonać zakupu rejestracja nie jest wymagana. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania 

rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. 

2. Korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, 

postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

3. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści 

propagujących przemoc. 

4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie dla celów 

i użytku osobistego. 

5. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego 

zamówienia, w tym weryfikacji jakości oferowanych usług, kontaktu z Kupującymi i odbiorcami 

newslettera, wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i 

nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych 

oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z 

określoną dyspozycją na adres e-mail: kontakt@nieobrazsieale.pl. Dokładne informacje o 

przetwarzaniu danych znajdują się w Polityce prywatności. 

III. Umowa Sprzedaży 

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy dokonać wyboru Produktu 

ze strony www.nieobrazsieale.pl oraz dodać do koszyka. 
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2. W celu realizacji Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki 

prywatności, następnie podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Kupujący ma 

obowiązek podać w formularzu Zamówienia prawdziwe dane osobowe. 

3.Sklep nie ma obowiązku weryfikowania poprawności danych Kupującego. 

4.Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z nieobrazsieale.pl 

Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 

5. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia do systemu informatycznego 

Sklepu. 

6. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez 

Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w ofercie, wprowadzenia 

nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzenia i odwoływania akcji 

promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 

7.Po zawarciu umowy, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie 

wszystkich istotnych elementów Zamówienia.  

8. Faktura VAT/potwierdzenie zakupu zostanie dostarczone w formie elektronicznej na 

adres e-mail podany w zamówieniu.  

VI. Ceny i metody płatności 

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają 

podatek VAT. 

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24. 

3. Płatność może być dokonana za pomocą kart VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, 

MASTERCARD ELECTRONIC, MAESTRO. 

V. Dostawa Zamówienia 

1. Zamówienie wysyłane jest za pośrednictwem firmy kurierskiej Kurier48. Koszty dostawy zostaną 

wskazane w trakcie składania zamówienia. 

2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni od dnia zarejestrowania wpływu należytej kwoty 

na konto sklepu, oraz od 2 do 7 dni przy płatnościach kartą płatniczą, od momentu uzyskania 

pozytywnej autoryzacji. 

3.  Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu wysyłki w przypadku opóźnienia w dostawie 

niezależnego od nas. Wykonanie umowy przez Sprzedawcę nie będzie trwać w żadnym razie dłużej 

niż 30 dni. 

VI. Reklamacje i odstąpienie od umowy 

1. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

kontakt@nieobrazsieale.pl. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w 

terminie do 30 dni. 

2. Reklamacja musi zawierać: Podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w 

szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia 



 

wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile 

wada jest istotna). 

3. Istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i 

dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, 

gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. 

a) 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.). 

b) 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.). 

4. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości 

skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia 

roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach 

internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: 

https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie 

na piśmie w terminie 14 dni liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu 

wystarczy wysłanie oświadczenia (na adres mailowy: kontakt@nieobrazsieale.pl) przed jego 

upływem. Do zwracanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu. 

6. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Zwrot powinien 

nastąpić niezwłocznie, w tej samej formie w jakiej była dokonana płatność, nie później niż w terminie 

14 dni od dnia odstąpienia. 

7. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia 

Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych 

kosztów. 

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów: 

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według 

specyfikacji Kupującego, 

b) w której przedmiotem świadczenia 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, 

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, 

zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami lub mają krótki termin przydatności, 

d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy 

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po 

dostarczeniu, 
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e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie 

świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od 

umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

VII. Newsletter 

1. Zalogowanie się na stronie www.nieobrazsieale.pl nie jest równoznaczne z zapisaniem się na listę 

subskrybentów. 

2. Rezygnacja subskrybenta z usługi newslettera następuje poprzez kliknięcie w odpowiedni link w 

przesyłanym newsletterze lub poprzez wysłanie prośby o wykreślenie z listy na adres: 

kontakt@nieobrazsieale.pl. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, a użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe podane przez użytkownika newslettera dla celów jego 

subskrypcji nie są publikowane na stronach sklepu ani udostępniane osobom trzecim. 

 

 

 

http://www.nieobrazsieale.pl/

