
Regulamin sklepu internetowego www.sklepkokos.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej na odległość przez
Hannę Witkowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWE „EKO-ERA” BYDGOSZCZ HANNA WITKOWSKA, ul. Górzyskowo 6, 85-156 Bydgoszcz,
NIP 9531020649, REGON 091235465, za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem
www.sklepkokos.pl  na  rzecz  Klientów będących Konsumentami,  Przedsiębiorcami-Konsumentami,  jak i
Przedsiębiorcami.

§ 1
Definicje

· Sprzedawca –  Hanna  Witkowska,  prowadząca  działalność gospodarczą pod  firmą
PRZEDSIĘBIORSTWO  HANDLOWO-USŁUGOWE  „EKO-ERA” BYDGOSZCZ  HANNA
WITKOWSKA, ul.  Górzyskowo 6, 85-156 Bydgoszcz, NIP 9531020649, REGON 091235465, adres
poczty elektronicznej: sklep@sklepkokos.pl, tel. 52 339 31 06.

· Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklepkokos.pl, za pośrednictwem którego Klient
może zakupić Produkty oferowane przez Sprzedawcę. 

· Produkty - rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży detalicznej w Sklepie. 
· Klient  – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której

przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu, w tym dokonuje zamówień
lub korzysta z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu.

· Konsument –  Klient  będący  osobą fizyczną dokonującą ze  Sprzedawcą czynności  prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

· Przedsiębiorca-Konsument –  Klient  będący  osobą fizyczną dokonującą ze  Sprzedawcą czynności
prawnej bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie
posiada  ona  dla  tej  osoby  charakteru  zawodowego,  wynikającego  w  szczególności  z  przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

· Przedsiębiorca  - Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą
osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą
lub  wspólnicy  spółki  cywilnej  w  zakresie  wykonywanej  przez  nich  działalności  gospodarczej,  z
wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta.

· Konto – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, pozwalająca na stworzenie konta Klienta
w Sklepie, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez
niego Zamówieniach.

· Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
· Formularz zamówienia – nieodpłatna usługa  świadczona drogą elektroniczną, pozwalająca na zakup

Produktów w Sklepie. 
· Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zawarcia z Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią

niniejszego Regulaminu.  
· Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2 
Formy kontaktu ze Sprzedawcą

· Adres pocztowy: ul. Górzyskowo 6, 85-156 Bydgoszcz 
· Adres poczty elektronicznej: sklep@sklepkokos.pl 



· Telefon: 52 339 31 06

§ 3 
Usługi świadczone drogą elektroniczną

· Sprzedawca  udostępnia  usługi  świadczone  drogą elektroniczną w  postaci  Konta  oraz  Formularza
zamówień.

· Sklep nie gwarantuje ciągłości świadczenia usług, zastrzegając sobie prawo do wstrzymania świadczenia
usług według własnego uznania w każdym czasie, co nie wpływa na wykonanie zawartych Umów i nie
narusza praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.

· Wszelkie usługi dostępne w Sklepie, jak również usługi, które zostaną dodane w przyszłości, w braku
odmiennego wskazania, podlegają postanowieniom ogólnym Regulaminu.

· Umowa o  świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania ze
Sklepu równoznacznego z zaakceptowaniem Regulaminu. 

· Usługi są świadczone bezpłatnie.
· Usługi mogą mieć charakter:

· jednorazowy- Formularz zamówienia.
· okresowy, świadczone przez czas nieoznaczony - Konto.

· Umowa o  świadczenie  Usług  elektronicznych  może  zostać wypowiedziana  przez  każdą ze  Stron  w
każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.

· Sprzedawca  może  wypowiedzieć umowę o  świadczenie  usług  drogą elektroniczną bez  zachowania
terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia tych usług w całości lub części, jeżeli Klient: 

· narusza istotne postanowienia Regulaminu, w szczególności – podszywa się pod inną osobę lub
podaje podczas rejestracji lub zamówień nieprawdziwe dane osobowe,

· narusza w związku z korzystaniem ze Sklepu przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
· ponownie wykorzystuje Sklep niezgodnie z jego przeznaczeniem,
· w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, podmiotów współpracujących ze

Sprzedawcą lub  innych  Klientów;  dochodzenie  roszczeń przysługujących  Klientowi  od
Sprzedawcy nie jest  uważane za  działanie na jego szkodę w rozumieniu niniejszego punktu
Regulaminu

· Sprzedawca  za  pośrednictwem  niniejszego  Regulaminu  informuje  Klienta  o  zagrożeniach
występujących  w  sieci  Internet,  w  szczególności  możliwości  wystąpienia  włamań do  systemu
informatycznego lub jego zainfekowania wirusami, przejęcia transmisji danych elektronicznych przez
osoby trzecie itp.

· Sprzedawca i Klient zobowiązują się powstrzymywać od wszelkich działań mogących utrudnić bądź
destabilizować funkcjonowanie Sklepu lub korzystanie z usług świadczonych za jego pośrednictwem.

· Dla funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
· urządzenie z aktywnym dostępem do Internetu,
· przeglądarka obsługująca Java Skrypt i pliki cookie; zasady zbierania i wykorzystania plików

cookie określa Polityka Prywatności, znajdująca się na stronie internetowej Sklepu,
· zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768.

· Skorzystanie z usług Sklepu może wymagać również:
· posiadania konta poczty e-mail;
· posiadania standardowego i powszechnie dostępnego oprogramowania służącego do 

przeglądania stron internetowych oraz plików z rozszerzeniami .jpg, .jpeg, .pdf.



§ 4
Proces zakupowy

· Prezentowane w Sklepie informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz. U. t.j.  z 2020 r.,  poz.  1740 z późn.zm.),  a jedynie zaproszenie do
zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie mają charakteru wiążącego. Złożenie
Zamówienia   przez   Klienta   oznacza   ofertę   Klienta,   która   wymaga akceptacji Sprzedawcy. 

· Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. 
· Składanie  Zamówień przez  Klienta  na Produkty  nie  wymaga  założenia  Konta  w Sklepie.  Klient  może

dokonać Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia.
· Warunkiem złożenia Zamówienia jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Klient,

podejmując czynności  związane z  Zamówieniem,  zobowiązany jest  podawać swoje  dane     w sposób
staranny, nie wprowadzając w sposób celowy danych nieprawdziwych lub bezprawnych.

· Aby  założyć Konto  w  Sklepie,  należy  wypełnić Formularz  rejestracji,  poprzez  wskazanie  danych
kontaktowych i adresowych: imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziba, adres      e-mail
oraz  numer  telefonu.  Po  otrzymaniu  powyższych  informacji,  Klient  zostaje  wprowadzony  do  bazy
kontrahentów oraz powiadomiony drogą mailową o danych rejestracyjnych. Założenie Konta w Sklepie jest
darmowe.

· Wskazane w Sklepie ceny Produktów i usług są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
· Na całkowitą cenę Produktów składają się: cena za Produkty i koszty wysyłki.
· W celu zakupu Produktów należy dodać je do koszyka.
· W przypadku zakupu Produktów kolejnym krokiem Klienta jest wybór adresu dostawy, sposób płatności i

wskazanie innych danych potrzebnych do realizacji złożonego Zamówienia.
· Klient składając Zamówienie potwierdza, że ma świadomość, iż wiąże się ono                                   z

obowiązkiem zapłaty. 
· Złożone  Zamówienie  wiąże  Klienta,  jeżeli  na  podany  przez  Klienta  adres  e-mail  Sprzedawca  prześle

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego, potwierdzenie przyjęcia                             do
realizacji Zamówienia i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.

· Zamówienie  zostaje  złożone  w  momencie  potwierdzenia  jego  treści,  zaakceptowania  niniejszego
Regulaminu przez Klienta oraz zaakceptowania klauzuli informacyjnej. 

· Sprzedawca przekazuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi  x najpóźniej                 w
momencie dostarczenia Produktów.

· Rzeczywisty  wygląd  Produktów  lub  wizualizacji  może  z  przyczyn  technicznych  (np.  właściwości
urządzenia,  na którym są one wyświetlane przez Klienta)  nieznacznie  różnić się od prezentowanego na
stronie Sklepu. 

· Klient wypełniając Formularz rejestracji lub Formularz zamówienia oświadcza, że: 
· podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
· jest  uprawniony  do  zawarcia  umowy  o  świadczenie  usług  elektronicznych  lub  zamówienia

Produktów,
· podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
· zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

§ 5
Realizacja płatności

· Za złożone Zamówienie można zapłacić:
· za pośrednictwem system Przelewy24.pl, 
· przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

bank: PEKAO S.A O/BYDGOSZCZ 
numer rachunku: 88 1240 1183 1111 0010 8198 4889

· za pobraniem.
· W przypadku wyboru metody płatności określonej w ust. 1 lit. a lub b powyżej, za Zamówienie należy



zapłacić z góry w terminie 3 dni roboczych od złożenia tego Zamówienia. W  przypadku bezskutecznego
upływu ww. terminu Zamówienie zostanie anulowane.

· Sprzedawca zgodnie z decyzją Klienta, dostarcza wraz z Produktami paragon fiskalny albo fakturę VAT
obejmującą dostarczane Produkty. Klient upoważnia Sprzedawcę do wysyłki elektronicznej faktury VAT
e-mailem.

§ 6
Realizacja zamówienia i dostawa

· Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Produktów bez wad.
· Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia po jego opłaceniu.
· Produkty zakupione w Sklepie dostarczane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
· Dostawa Zamówienia odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym cennikiem dostaw. Koszty dostawy

są uzależnione od wybranej metody dostawy, wielkości zamówienia i formy płatności. Koszty dostawy
ponosi Klient.

· Możliwa jest dostawa poprzez: 
· przesyłkę kurierską,
· paczkomaty InPost,

lub osobisty odbiór Produktów pod adresem ul. Górzyskowo 6, 85-156 Bydgoszcz, po wcześniejszym
ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru.

· Termin dostawy Zamówienia wynosi od 3 do 5 dni roboczych od  dnia zaksięgowania wpłaty na koncie
Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie wysyłania towaru w piątki. W przypadku Produktów
o  różnych  terminach  dostawy,  terminem  dostawy  jest  najdłuższy  podany  termin,  który  jednak  nie
powinien przekroczyć 5 dni roboczych. 

§ 7
Prawo odstąpienia od umowy

· W przypadku Przedsiębiorców postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania.
· Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania

przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia
wejścia w posiadanie Produktów: 

· listem poleconym na adres ul. Górzyskowo 6, 85-156 Bydgoszcz
lub poprzez 
· e-mail: sklep@sklepkokos.pl

· Złożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej może nastąpić poprzez wypełnienie                  i
przesłanie  Sprzedawcy  oświadczenia  udostępnionego  na  stronie  Sklepu.  Dla  zachowania  terminu
odstąpienia  od umowy wystarczy,  aby Konsument  lub Przedsiębiorca-Konsument  wysłał informację
dotyczącą odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2

· Oświadczenie  o  odstąpieniu  od  Umowy  powinno  zawierać dane  Konsumenta  lub  Przedsiębiorcy-
Konsumenta oraz numer konta bankowego, na które Sprzedawca zwróci całą otrzymaną od Konsumenta
lub  Przedsiębiorcy-Konsumenta  sumę pieniężną w  terminie  14  dni  od  otrzymania  zwracanych
Produktów lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta dowodu jego odesłania,
w zależności  od  tego,  które  zdarzenie  nastąpi  wcześniej.  Konsument  lub  Przedsiębiorca-Konsument
powinien  dołączyć dowód sprzedaży (np.  paragon fiskalny,  fakturę VAT),  jednakże  brak  dołączenia
dowodu sprzedaży nie wyłącza uprawnienia,    o którym mowa w ust. 2.

· W przypadku złożenia oświadczenia o którym mowa w ust. 2 powyżej Sprzedawca niezwłocznie prześle
Konsumentowi  lub  Przedsiębiorcy-Konsumentowi  na  wskazany  przez  niego  adres         e-mail
potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

· W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot
Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przez
Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o którym mowa w
ust.  1 powyżej.  Zakupiony Produkt należy zwrócić na adres:              ul.  Górzyskowo 6,  85-156
Bydgoszcz.



· Zwracane  przez  Konsumenta  lub  Przedsiębiorcę-Konsumenta  Produkty  powinny  być opakowane  w
odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

· Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego
płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego  przez  Konsumenta  lub  Przedsiębiorcy-Konsumenta  sposobu  dostarczenia  innego  niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia  oferowany przez Sprzedawcę).  Koszt  opakowania  i  odesłania
Produktów ponosi Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument.

· Konsument  lub  Przedsiębiorca-Konsument  odpowiada  tylko  za  zmniejszenie  wartości  Produktów,
wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktów.

· Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi                   w
odniesieniu do umowy:

· w której przedmiotem  świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana wyprodukowana według
specyfikacji  Konsumenta  lub  Przedsiębiorcy-Konsumenta  lub  służąca  zaspokojeniu  jego
indywidualnych potrzeb,

· w której  przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  ulegająca  szybkiemu zepsuciu  lub  mająca
krótki termin przydatności do użycia,

· 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, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

· w której przedmiotem  świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

· 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,

· o   świadczenie  usług,  jeżeli  Sprzedawca  wykonał w  pełni  usługę za  wyraźną zgodą
Konsumenta  lub  Przedsiębiorcy-Konsumenta,  który  został poinformowany  przed
rozpoczęciem  świadczenia,  że po spełnieniu  świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od umowy.

§ 8
Tryb składania reklamacji

· W  przypadku  wystąpienia  wady  Produktów  Kupujący  ma  możliwość reklamowania  wadliwych
Produktów na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi.

· Klient zobowiązuje się do niezwłocznego dokonywania odbioru ilościowego i jakościowego Produktów,
a w razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych do zgłoszenia         i wystąpienia z
reklamacją niezwłocznie,  nie  później  niż w  terminie  14  dni.  Reklamacja  Przedsiębiorcy  z  tytułu
uszkodzeń mechanicznych  pochodzenia  zewnętrznego  nie  będzie  uwzględniana,  w  przypadku
niesporządzenia protokołu szkody z dostawcą. 

· Sprzedawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  z  tytułu  rękojmi  za  wady  Produktu  stwierdzone  przez
Przedsiębiorcę.  Wszelka  odpowiedzialność Sprzedawcy  z  jakiegokolwiek  tytułu  w  stosunku  do
Przedsiębiorcy jest ograniczona do kwoty Zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę.

· Konsument  i  Przedsiębiorca-Konsument  ma ponadto  prawo do złożenia  reklamacji  w oparciu      o
przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym, w sytuacji ujawnienia się wady Produktu     w okresie
2 lat od momentu wydania Produktu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi.

· Korzystając z rękojmi Klient może, na zasadach oraz w terminach określonych w kodeksie cywilnym:
· złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
· przy wadzie istotnej- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
· żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
· żądać usunięcia wady.

· Reklamacje na podstawie rękojmi należy składać:



· listem poleconym na adres: ul. Górzyskowo 6, 85-156 Bydgoszcz,
· na adres email: reklamacje@sklepkokos.pl.

· Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanych Produktów do Sprzedawcy,
Klient jest obowiązany do dostarczenia Produktów na adres: ul. Górzyskowo 6, 85-156 Bydgoszcz. W
przypadku Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta zwrot odbywa się na koszt Sprzedawcy.

· Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu (w tym związane ze świadczeniem usług elektronicznych)
należy kierować na adres email: reklamacje@sklepkokos.pl. 

· Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w ciągu 14 dni.
· W przypadku,  gdy  postępowanie  reklamacyjne  nie  przyniesie  oczekiwanego  przez  Konsumenta  lub

Przedsiębiorcę-Konsumenta rezultatu, Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może skorzystać m.in.
z:

· mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej,
do  którego  należy  się zwrócić z  wnioskiem  o  mediację.  Co  do  zasady  postępowanie  jest
bezpłatne.  Wykaz  Inspektoratów  dostępny  jest  pod  adresem:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

· pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
Wojewódzkim  Inspektoracie  Inspekcji  Handlowej,  do  którego  należy  złożyć wniosek  o
rozpatrzenie  sprawy przed  sądem polubownym.  Co do  zasady postępowanie  jest  bezpłatne.
Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

· bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
· internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?

event=main.home.howitworks.

§ 9
Przetwarzanie danych osobowych

· Administratorem danych osobowych  Kupującego  jest  Sprzedawca -  Hanna  Witkowska,  prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE  „EKO-ERA”
BYDGOSZCZ  HANNA WITKOWSKA,  ul.  Górzyskowo  6,  85-156  Bydgoszcz,  NIP  9531020649,
REGON 091235465, adres poczty elektronicznej: sklep@sklepkokos.pl, tel. 52 339 31 06.

· Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zawiera klauzula
informacyjna RODO.

§ 10
Postanowienie końcowe

· Wszelkie  spory  pomiędzy  Sprzedawcą a  Konsumentem  lub  Przedsiębiorcą-Konsumentem zostaną
rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą
zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.

· Prawem obowiązującym jest wyłącznie prawo polskie.
· Zabrania  się wykorzystywania  jakichkolwiek  materiałów  publikowanych  na  stronie  internetowej

Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
· Wymienione  na  stronie  Sklepu  nazwy,  znaki  firmowe  i  towarowe  są wyłącznie  własnością ich

właścicieli i są podane jedynie w celach informacyjnych.
· Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości złożenia Zamówienia, błędne złożenie

Zamówienia lub za poprawność działania Sklepu wynikające z usterek technicznych, błędów systemu
teleinformatycznego lub spowodowane czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy.

· Sprzedawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  udostępnianie  przez  Klienta  swojego  loginu  i  hasła
osobom trzecim.

· Zagadnienia związane z prywatnością określa polityka prywatności.
· Treść Regulaminu może zostać zmieniona, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez publikację

jednolitego  tekstu  Regulaminu  w  serwisie  z  odpowiednim  wyprzedzeniem.  Zmiana  Regulaminu
wchodzi w życie od momentu opublikowania na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie
będą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian,



w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub
wykonane Umowy. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Klient powinien zaprzestać realizacji
Zamówień pod rygorem uznania, iż akceptuje Regulamin w jego nowym aktualnym brzmieniu. Jeśli
Klient  w  terminie  30  dni  od  dnia  publikacji  informacji  o  zmianie  Regulaminu  nie  poinformuje
Sprzedawcy  o  braku  jego  akceptacji  uznaje  się,  że  zaakceptował Regulamin  w  jego  aktualnym
brzmieniu.


