REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO „POLAKU LECZ SIĘ SAM”
Sprzedawcą nabywanych przez Państwa towarów jest firma:
Sukces Piotr Szponarski ul. Brzozowa 104/97 9, 05-830 Walendów
NIP 991-000-02-72, Regon: 531312145 nr tel.: +48 790 771 271
Zamówienia przyjmujemy 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, tylko i
wyłącznie przez strony www.polakuleczsiesam.pl
Klienci mają możliwość korzystania z www.polakuleczsiesam.pl dokonując
rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz
informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklepie Polaku, lecz się sam (dalej
„Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na www.polakuleczsiesam.pl ma
charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze
Sprzedawcą dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie formularza
obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy
sytuacji, w których Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego
przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą
zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
Niniejszy dokument określa zasady zakupów na stronie sklepu
www.polakuleczsiesam.pl
PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZAKUPY
I. Postanowienia ogólne
1.Sklep Polaku, lecz się sam z siedzibą w Walendowie przy ul. Brzozowej 104/97
prowadzi zarówno sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
2.Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe wolne od
wszelkich wad fizycznych i prawnych.
II. Warunki sprzedaży
1. Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają
odpowiednią stawkę podatku VAT.
2. Cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez
Klienta jest ceną wiążącą. Nie obejmuje kosztów dostarczenia przesyłki,
podanych w cenniku dostaw oraz podczas finalizacji składanego zamówienia.
3. Czas realizacji zamówienia produktów fizycznych wynosi od 2 do 10 dni
roboczych. Produkty elektroniczne jak np. eBooki, zostaną udostępnione
nabywcy niezwłocznie po poprawnie zakończonej transakcji.
W przypadku płatności przelewem czas ten liczony jest od momentu
zaksięgowania należności na koncie firmowym.

4. Zamówienia na produkty fizyczne złożone w soboty, niedziele i święta będą
rozpatrywane pierwszego dnia roboczego po złożeniu zamówienia.
5. W przypadku niedostępności jakiejkolwiek pozycji z zamówienia po
uprzednim uzgodnieniu z Klientem zamówienie może zostać zrealizowane:
- częściowo (bez brakującego produktu),
- w terminie późniejszym (wydłużonym o czas oczekiwania na brakujący
produkt do 17 dni roboczych),
- zostać anulowane w całości.
6. Obecność towaru na stronie sklepu internetowego www.polakuleczsiesam.pl
nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
7. Zamówienia realizowane są według kolejności ich otrzymania aż do
wyczerpania stanów magazynowych.
Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie
danych wpisanych w formularzu zamówienia. W przypadku braku informacji o
przyjęciu zamówienia przez sklep, Klient powinien niezwłocznie skontaktować
się z obsługą sklepu.
W przypadku wybrania przez Klienta opcji odbiór osobisty na podany adres emailowy wysyłana jest informacja, iż złożone zamówienie zostało
skompletowane i jest gotowe do odbioru.
Przesyłkę należy odebrać w ciągu max 5 dni od otrzymania informacji o
możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w
wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie
anulowane.
8. Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta realizowane są
po uprzedniej wpłacie należności na konto lub w kasie sklepu.
Po złożeniu zamówienia na podany w formularzu adres e-mail wysłany zostanie
projekt do akceptacji.
Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta nie podlegają
zwrotowi.
9. W przypadku wybrania formy płatności przelewem zamówienie może zostać
anulowane jeśli wpłata za zamówienie nie zostanie uiszczona w terminie 5 dni
roboczych na konto bankowe Firmy Sukces. Termin płatności może zostać
wydłużony na życzenie Klienta po uprzednim kontakcie z obsługą sklepu.
PRZED WYKONANIEM PRZELEWU NALEŻY OCZEKIWAĆ NA POTWIERDZENIE
ZAMÓWIENIA WRAZ DOSTĘPNOŚCIĄ TOWARU

W PRZYPADKU DOKONANIA PRZEDWCZESNEJ WPŁATY PRZEZ KLIENTA,
EWENTUALNE RÓŻNICE KWOTOWE WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTĘPNOŚCI
TOWARU BĘDĄ ODSYŁANE NA KONTO WSKAZANE PRZEZ KLIENTA Z
POTRĄCENIEM OPŁATY BANKOWEJ ZA WYKONANY PRZELEW W WYSOKOŚCI
1,49 ZŁ
Dane do przelewu:
Sukces Piotr Szponarski
Ul. Brzozowa 104/97
05-830 Walendów
Nr rach. bankowego 85 1940 1076 3109 4737 0000 0000
W tytule prosimy o wpisanie nr zamówienia.
10. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon fiskalny, a na życzenie
klienta Fakturę VAT.
Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta
adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT
powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
11. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sukces dotycząca zakupu danego
produktu w www.polakuleczsiesam.pl ma charakter terminowy i trwa przez
okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z
zakupem produktów w sklepie www.polakuleczsiesam.pl jest adres dostawy
wskazany przez Klienta lub adres email w przypadku produktów
elektronicznych, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez
Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta
Punkt Odbioru Osobistego.
III. Formy płatności
*Za pobraniem – płatne gotówką kurierowi lub na poczcie przy odbiorze
towaru
*Przelew bankowy online za pośrednictwem bramki tpay.com – w
przypadku produktów elektronicznych dostępny jest tylko ten kanał płatności
IV. Cennik dostaw
Towar wysyłamy za pomocą firmy kurierskiej K-EX i UPS lub za pośrednictwem
Poczty Polskiej. Kupujący obciążany jest na terytorium Polski następującymi
kosztami dostawy:
Kurier K-EX do 30 kg - 17.50 zł

Kurier K-EX +pobranie do 30 kg - 25.00 zł
Kurier UPS strefa rozszerzona do 30 kg - 37 zł
Kurier UPS strefa rozszerzona do 30 kg + pobranie - 42 zł
UWAGA!!!
Bardzo prosimy o sprawdzenie w poniższej tabelce czy Twój kod pocztowy
nie należy do tzw. Strefy rozszerzonej, z którą związane są wyższe koszty
kurierskie UPS.
WYKAZ KODÓW POCZTOWYCH NALEŻĄCYCH DO STREFY ROZSZERZONEJ
(DODATKOWO PŁATNEJ)
DOTYCZY PRZESYŁEK KURIEREM UPS
11-131 do 11-132
21-515 do 21-535
34-521 do 34-529
11-210 do 11-213
21-580 do 21-580
34-531 do 34-599
11-408 do 11-412
22-105 do 22-129
34-604 do 34-605
11-423 do 11-423
22-135 do 22-149
34-609 do 34-615
11-430 do 11-439
22-151 do 22-169
34-731 do 34-740
11-505 do 11-519
22-176 do 22-199
34-787 do 34-787
11-536 do 11-536
22-202 do 22-231
37-610 do 37-624
11-603 do 11-609
22-233 do 22-233
37-628 do 37-629
11-612 do 11-619
22-236 do 22-299
38-221 do 38-221
11-630 do 11-699
22-304 do 22-314
38-224 do 38-229
12-205 do 12-209
22-411 do 22-411
38-231 do 38-240
12-240 do 12-299
22-420 do 22-422
38-309 do 38-310
14-503 do 14-514
22-425 do 22-425
38-313 do 38-316
14-522 do 14-528
22-435 do 22-440
38-453 do 38-453
14-531 do 14-531
22-443 do 22-443
38-461 do 38-461
16-004 do 16-004
22-456 do 22-456
38-517 do 38-520
16-040 do 16-049
22-505 do 22-549
38-531 do 38-531
16-104 do 16-120
22-557 do 22-564
38-541 do 38-599
16-123 do 16-299
22-604 do 22-669
38-604 do 38-620
16-306 do 16-319
22-674 do 22-679
38-704 do 38-710
16-326 do 16-326
33-384 do 33-385
38-713 do 38-720
16-505 do 16-507
33-387 do 33-387
72-204 do 72-207
17-111 do 17-119
33-391 do 33-392
72-306 do 72-309
17-305 do 17-306
34-221 do 34-230
72-341 do 72-349
17-313 do 17-399
34-332 do 34-339
72-401 do 72-499
18-231 do 18-231
34-360 do 34-380
73-220 do 73-235
19-321 do 19-324
34-383 do 34-399
76-012 do 76-020
19-326 do 19-332
34-405 do 34-408
77-304 do 77-309
19-412 do 19-421
34-431 do 34-449
78-411 do 78-430
19-506 do 19-599
34-452 do 34-459
78-450 do 78-459
21-104 do 21-106
34-461 do 34-479
78-512 do 78-519
21-202 do 21-299
34-482 do 34-499
78-530 do 78-549
21-508 do 21-510
34-512 do 34-519
W przypadku przekroczenia w/w wagi koszty wysyłki ustalane są indywidualnie
i zawsze konsultowane z Klientem przed wysyłką.

Poczta polska standard do 10 kg - 23,00 zł
Poczta polska priorytet do 10 kg - 25,00 zł
Poczta polska standard + pobranie do 10 kg - 28,00 zł
Paczka polska priorytet + pobranie do 10 kg -33,20 zł
W sytuacji gdy w/w progi wagowe zostaną przekroczone cena przesyłki ustalana
jest z Klientem.
V. Promocje i wyprzedaże
Sklep internetowy może przeprowadzać i odwoływać różnego rodzaju akcje
promocyjne a także wyprzedażowe. Ilość produktów w ofertach sprzedaży jest
ograniczona a realizacja zamówień odbywa się według kolejności wpływania
potwierdzonych zamówień, do momentu wyczerpania stanów magazynowych
objętych tą formą sprzedaży.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176) wg
Art.7 roz.1, który brzmi: Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru
konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej
niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. To samo
odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale
dostarczonym przez kupującego.
VI. Reklamacje i zwroty
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania
zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania
przyczyn z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty od
nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można
odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy w tym wzór formularza o odstąpieniu od
umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo
do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu,
stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art.
stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
2. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem, reklamowany towar wraz
z pisemnym oświadczeniem określającym niezgodności, należy odesłać po
uprzednim telefonicznym ustaleniu wysyłki na adres sklepu: Sukces Piotr
Szponarski, ul. Brzozowa 104/97, 05-830 Walendów
3. Zgłoszenie niezgodności towaru powinno nastąpić w ciągu 14 dni od momentu
otrzymania zamówienia. Zwracany towar musi znajdować się w oryginalnym,
nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz
akcesoria powinny być nieuszkodzone. Sukces rozpoznaje reklamacje w terminie
14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli niezgodność zostanie
uznana, a reklamowany towar będzie dostępny w magazynie sklepu, nowy towar

zostanie wysłany w ciągu 5 dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru
do sklepu.
Jeżeli nie będzie to możliwe obsługa sklepu zaproponuje nabywcy zwrot
pieniędzy za zakupiony produkt lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar
o podobnych parametrach.
Jedyną możliwością odmowy zwrotu pieniędzy będzie brak istotności wady.
4. Wszystkie produkty wykonywane na indywidualne zamówienia nie podlegają
zwrotom.
5.W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z
dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi
sklep Ślubny Zakątek.
6. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, w terminie 14 dni od
otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez
podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z
przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym
punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej a więc dotyczy tylko i
wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu
niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym
trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w
oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam
produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły jakichkolwiek
śladów używania. Sklep dokonuje zwrotu należności za produkt na wskazane
przez Klienta konto bankowe bez kosztów dostawy, które ponosi kupujący.
Sklep nie odbiera paczek za pobraniem.
VII. Odstąpienia, reklamacje i zwroty publikacji elektronicznych.
1 Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy kupnasprzedaży, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia pobrania
przez Kupującego eBooka.
2 Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim
Sprzedawca przyjął jego ofertę (przyjął jego zamówienie), oferta
(zamówienie) przestają wiązać Sprzedawcę.
3 Odstąpienie od umowy wykonuje się przez oświadczenie złożone
Sprzedawcy w formie e-mailowej z adresu e-mail wskazanego przy
składaniu zamówienia na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w
Załączniku nr 1.
4 W takim wypadku Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego
usunięcia lub zniszczenia wszelkich egzemplarzy zakupionego eBooka, ze
wszelkich nośników, w szczególności:
a Usunięcia z pamięci komputera lub innego urządzenia w sposób
uniemożliwiający jego odzyskanie.
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b Zniszczenia wszelkich egzemplarzy drukowanych w sposób
uniemożliwiający ich odzyskanie.
W razie wykonania prawa odstąpienia umowę kupna-sprzedaży uważa
się za niezawartą.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni
od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić
konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się
na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Kupujący nie może nadużywać prawa odstąpienia np. przez permanentne
zakupywanie eBooków i następnie odsyłanie ich. Prawo odstąpienia od
umowy ma służyć konsumentowi, gdy rozmyśli się i zrezygnuje z zakupu
dokonanego na odległość, a nie korzysta z niego w celu np. ciągłego
darmowego masowego testowania eBooków ze Sklepu.
Odstąpienie nie będzie uważane za skuteczne, jeśli istnieją uzasadnione
wątpliwości, iż wykonywanie przez Kupującego uprawnień, o których
mowa w niniejszym paragrafie, nosi cechy nadużycia (wielokrotne
odstąpienie, kupowanie wielu eBooków po kolei i następnie odstąpienie
od umowy kupna-sprzedaży każdego z nich, itp.). O odmowie
uwzględnienia odstąpienia Sprzedawca poinformuje Kupującego w
terminie 7 dni od doręczenia mu oświadczenia o odstąpieniu. Milczenia
Sprzedawcy nie uważa się za uwzględnienie odstąpienia.

VIII. Reklamacja uszkodzenia przesyłki przez przewoźnika
1. Wskazane jest aby Klient odbierając przesyłkę zwrócił należytą uwagę na to w
jakim stanie została dostarczona przesyłka oraz sprawdzić zawartość przesyłki
przy kurierze. Taka procedura umożliwi spisanie protokołu szkody, unikając tym
samym wszelkich nieporozumień i wątpliwości które dotyczyć mogę
ewentualnych szkód, zniszczeń lub braków w przesyłce. Taki protokół jest
podstawą do żądania roszczeń od przewoźnika z tytułu nienależytego
wykonania umowy przewozu przesyłki.
2. Klient może złożyć reklamacje bezpośrednio u przewoźnika lub zrzec się tego
prawa na rzecz Sklepu. W przypadku chęci skorzystania przez Klienta z tego
wariantu należy przesłać na adres biura Sklepu:
- oryginał protokołu szkody wypełniony i podpisany przez Klienta i kuriera,
- pisemne zrzeczenie się praw do odszkodowania przez Klienta (jako odbiorcy
przesyłki) na rzecz sklepu Ślubny Zakątek.
3. W przypadku kiedy sklep otrzymuje protokół szkody od Klienta w ciągu 14 dni
roboczych składa reklamację u przewoźnika na wykonaną przez niego usługę. Na
rozpatrzenie reklamacji przewoźnik ma 30 dni.
IX. Ochrona prywatności
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przechowywanie i
przetwarzanie przez slubnyzakatek.com danych osobowych zawartych w

zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych Dz. U. Nr 133 poz.883.
2. Dane osobowe Klientów podawane podczas składania zamówienia są
przetwarzane przez sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz wysyłania
informacji marketingowy dotyczących oferty naszego sklepu (newsletter).
Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich
usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały
zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego
zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych
osobowych dla celów marketingowych.
3. Sklep Ślubny Zakątek wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń
internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.
Adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji
demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są
łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do
analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
4. Sklep Ślubny Zakątek stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy
"cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i
preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk
dotyczących korzystania przez Klientów ze strony www.slubnyzakatek.pl.
Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie
plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie ze strony
internetowej sklepu, może jednak spowodować utrudnienia.
5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie
postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia
oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji
handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".
X. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy
Kodeksu Cywilnego i innych ustaw mających zastosowanie do działalności i
funkcjonowania sklepu internetowego.
2. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie slubnyzakatek.com. Złożenie
zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i
informacje zawarte w regulaminie.
3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu
slubnyzakatek.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient
składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych
stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach
podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży

następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na
liście przewozowym przesyłki.
4. Sklep www.slubnyzakatek.com dokłada należytej staranności, aby treść oferty
sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na
możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen,
konfiguracji, zdjęć, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w
trakcie potwierdzenia zamówienia przez sklep www.slubnyzakatek.com . Sklep
slubnyzakatek.com nie odpowiada za ewentualne różnice wynikające z
indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) – takie
rozbieżności nie mogą być przyczyną ewentualnych reklamacji i zwrotów. Nie
ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i
właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.
5. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo
polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy
sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla
miejsca wykonania umowy.
Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego
sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym
Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji
Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i
procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:
www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
7. Składając zamówienie akceptujesz wszystkie powyższe postanowienia.
ZAŁĄCZNIK nr 1
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez
podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie
otrzymane od Ciebie płatności. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o
swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru lub Formularz rezygnacji z
zakupu produktów elektronicznych (np. eBooki). Możesz skorzystać ze wzoru
odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.
Przesyłkę wyślij na adres:
Sukces Piotr Szponarski
Ul. Brzozowa 104/97
05-830 Walendów
info@polakuleczsiesam.pl

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy zakupu produktów fizycznych)
Sukces Piotr Szponarski, ul. Brzozowa 104/97, 05-830 Walendów
info@polakuleczsiesam.pl
Ja .............................................................................................................
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży
następującej/ych rzeczy
...........................................................................................................................,
ID zamówienia..................................................................,
Data zawarcia umowy to.................................................,
Data odbioru ....................................................................,
Imię i nazwisko.................................................................
Adres..................................................................................
Data....................................................................................

W przypadku zwrotu plików pobranych elektronicznie podpisz czytelnie
poniższe oświadczenie:
Formularz rezygnacji z zakupu produktów elektronicznych
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy zakupu produktów elektronicznych – np. eBooków)
Ja .............................................................................................................
informuję, że odstępuję od umowy zakupu eBooka i w związku z tym
oświadczam, że trwale usunąłem wszystkie pobrane kopie.
Data zakupu.................................................,
Imię i nazwisko.................................................................
Adres..................................................................................
Data....................................................................................

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 16.08.2016

