
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ANNIKLEWICZ.COM 

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.anniklewicz.com prowadzony jest przez 

Andżelikę Niklewicz, prowadzącą działalność niezarejestrowaną zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162) , w formie sprzedaży wysyłkowej. 

Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się następuje poprzez adres e-mail Sprzedawcy: 

anniklewiczstudio@gmail.com 

 

Miejsce wykonywania działalności – Łódź,  adres zwrotów: Paczkomat LOD59M ul. Świtezianki 41 , adres 

do doręczeń: Osiek Wielki, Osiedle Leśne 1, 62-600 Koło, adres poczty elektronicznej: 

anniklewiczstudio@gmail.com 

§ 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Sklepu 

Internetowego, a także - na żądanie Klienta - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez 

niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego. 

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego  i 

określa zasady z jego korzystania oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na 

odległość za pośrednictwem Sklepu. 

3. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski 

sprzedaż detaliczna Towarów Własnej produkcji. Sklep Internetowy dostarcza bezpłatne usługi 

świadczone drogą elektroniczną, w szczególności w formie udostępniania funkcjonalności Sklepu, 

w tym interaktywnego formularza składania Zamówienia. 

4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, 

parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., art. 71 Kodeksu Cywilnego.  

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego 

Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o 

zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w 

ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.  

6. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 

7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym 

posługuje się Usługodawca:  

• urządzenie z dostępem do sieci Internet, 

http://www.anniklewicz.com/
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• zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explore, 

Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript, 

• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 

• rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli. 

• włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi 

Javascript.  

8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z 

prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw 

autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.  

9. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług, które są 

świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

10. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki 

każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. 

 

§ 2  D E F I N I C J E  

1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się na domenie anniklewicz.com za pośrednictwem którego 

Użytkownik może złożyć Zamówienie. Sklep działa na platformie sprzedażowej Shoplo. 

2. Sprzedawca/ Usługodawca – Andżelika Niklewicz, prowadzącą działalność niezarejestrowaną 

zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162). 

3. Rzecz, Produkt, Produkty – wszystkie wyroby ruchome lub/i usługi oferowane przez Sprzedawcę 

do sprzedaży w Sklepie; 

4. Klient, Konsument, Użytkownik/ Usługobiorca – osoba korzystająca ze Sklepu;  (1) osoba fizyczna 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez 

przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca 

korzystać z Usługi Elektronicznej.  

5. Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi zbiór reguł korzystania ze Sklepu i dokonywania 

zakupów Produktów; 

6. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy.  

7. Dzień kalendarzowy – jeden dzień do poniedziałku do niedzieli. 

http://www.chylak.com/


8. Formularz Zamówienia / Koszyk – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie Zamówienia 

poprzez dodanie Produktów wybranych przez Konsumenta do elektronicznego koszyka oraz 

określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i 

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub większej ilości Produktów 

ze Sprzedawcą.  

10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Klientem i Sprzedawcą w ramach 

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość za pośrednictwem Sklepu 

internetowego anniklewicz.com. Do ww. umowy sprzedaży stosuje się zasady wynikające z 

Regulaminu.   

11. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot Umowy i dostawę wymieniona w podzakładce 

„Dostawa i Płatność”. 

12. Newsletter – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty 

elektronicznej e-mail, która umożliwia osobom zapisanym na automatyczne otrzymywanie od 

Usługodawcy cyklicznych treści, które zawierają informacje o Produktach, nowościach i 

promocjach w Sklepie Internetowym.  

13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 

2014, Nr 827). 

14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

15. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawa z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

§ 3  Z A M Ó W I E N I E  I  T E R M I N  R E A L I Z A C J I  

1. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny 

na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni 

Robocze. 

2. Warunkiem złożenia i realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych  niezbędnych do 

dostawy Produktu, a także zaakceptowanie treści Niniejszego Regulaminu. 

3. Klient zawiera Umowę sprzedaży składając zamówienie na stronie Sklepu. Zamówienie zostaje 

złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy 

sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. 



4. W celu złożenia zamówienia należy: 

A. Dokonać wyboru Produktów z dostępnej oferty, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości, 

B. Na stronie Sklepu wyświetlającej dany Produkt kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, 

C. Kliknąć przycisk z ikoną Koszyka 

D. Dokonać weryfikacji listy zamawianych Produktów, 

E. Wskazać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i 

nazwisko, miejsce dostawy, adres e-mail oraz telefon kontaktowy dla Kuriera. 

F. Wybrać metodę dostawy i zaakceptować jej koszt; Cennik dostaw znajduje się pod 

adresem www.anniklewicz.com/dostawa 

G. Wybrać metodę płatności, dokonać płatności na konto Sprzedawcy 

H. Zatwierdzić składane zamówienie klikając przycisk „złóż zamówienie”. 

2. Treść zamówienia wraz z informacją o kosztach Produktu i dostawy zostanie wyświetlona na 

stronie Sklepu. 

3. Naciśnięcie przycisku „złóż zamówienie” jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci złożenia 

zamówienia o wskazanej przez Klienta treści.  

4. Klient ma możliwość dokonywania zmian do momentu zatwierdzenia wyboru przyciskiem „złóż 

zamówienie”. W tym: zmiany dotyczących wybranych Produktów, danych teleadresowych do 

dostawy, metod dostawy oraz metody płatności. Późniejsza zmiana w tym zakresie może być 

ograniczona. 

5. Klient do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny 

lub mailowy) kontakt ze Sprzedawcą może skorygować błędy we wprowadzonych danych 

teleadresowych. Błędy co do ilości jak i kolorystyki oraz rozmiaru zakupionego produktu lub 

produktów mogą zostać nieuwzględnione. Oznacza to całkowite anulowanie zamówienia. W 

takim przypadku należy złożyć nowe Zamówienie na poprawne / skorygowane Produkty  

6. Zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony 

Towar, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.  Z tą chwilą zostaje zawarta Umowa 

sprzedaży. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi 

pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia oraz na stronach Sklepu 

internetowego w zakładce „Dostawa i Płatność”. Po złożeniu zamówienia ma 24 godziny na 

dokonanie płatności. Po tym czasie zamówienie jest automatycznie anulowane. 

7. Po opłaceniu zamówienia na podany przez Klienta w zamówieniu adres e-mail zostanie 

wysłany komunikat zawierający podsumowanie informacji dotyczących zamówienia, tj. rodzaj 

Produktów, wartość zamówienia, wybrana metoda dostawy i jej koszt, metoda płatności oraz 

dane teleadresowe Klienta.  



8. Po zaksięgowaniu płatności przez Sklep, Sprzedawca przetwarza zamówienie Klienta i dokonuje 

jego weryfikacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest decyzją Sprzedawcy. Sprzedawca 

zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do realizacji złożonego przez Klienta  zamówienia 

lub opóźnienia czasu dostawy, w szczególności w przypadku, w którym: 

A. Dane teleadresowe Klienta są niepełne lub nieprawidłowe; 

B. Nastąpi brak autoryzacji płatności w wybranym podczas zamówienia systemie 

płatności elektronicznych lub płatność nie została uiszczona w wymaganym czasie; 

C. Produkt jest niedostępny. 

 

9. W przypadku nieprzyjęcia zamówienia i odmowy jego realizacji Klient otrzyma od Sklepu e-mail 

informujący go, że do przyjęcia oferty nie doszło,  umowa sprzedaży nie została zawarta, a 

zamówienie zostało anulowane. Zwrot środków na konto z jakiego została dokonana zapłata 

nastąpi w przeciągu 3 dni roboczych. 

10. W przypadku pomyślnej weryfikacji zamówienia, Sprzedawca przyjmuje zamówienie do 

realizacji. Wówczas Klient otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail 

, potwierdzenie przyjęcia jego zamówienia do realizacji wraz z informacją o przybliżonym 

terminie dostawy. 

11. W związku ze zrównoważoną produkcją Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczonej 

dostępności  sprzedawanych Produktów. Rzeczy szyte są w ramach bieżącego zapotrzebowania 

bez zbędnych nadwyżek. Skutkiem tego deklarowany czas dostawy zamówienia może ulec 

zmianie. 

12. Termin realizacji zamówienia wynosi zwykle do 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania 

płatności jednakże Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia realizacji zamówienia do 45 

dni o czym powiadomi Kupującego drogą elektroniczną  na wskazany przez Klienta adres e-

mail. 

13. Klient ma prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia do czasu otrzymania od Sklepu 

potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po otrzymaniu wiadomości o przyjęciu 

zamówienia do realizacji nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia.  W celu rezygnacji Klient 

powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Adres poczty został podany w podzakładce „Kontakt”. 

14. Sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia potwierdzenia zapłaty w formie faktury 

elektronicznej wysłanej na podany adres e-mail lub faktury drukowanej, która będzie 

dołączana do wysłanego Towaru. 

15. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski. 

16. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży 

następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego 



oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w niniejszym paragrafie pkt.9 

Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie 

informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.  

 

 

§ 4  D O S T A W A  I  P Ł A T N O Ś Ć  

1. Po zakupie Towarów z koszyka Klient zobowiązany jest do dokonania płatności na podany 

numer konta bankowego. 

2. Rozpoczęcie rozpatrzenia zamówienia do realizacji następuje po zaksięgowaniu środków na 

rachunku bankowym Sprzedawcy w wybranym systemie płatności (tpay.com,  PayPal) 

uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży i kosztów przesyłki (chyba że te nie zostały naliczone w 

przypadku darmowej dostawy). 

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i 

zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem 

Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi 

pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku 

ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania 

Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową 

Sprzedaży.  

4. W momencie wysyłki zamówienia Klient otrzyma drogą elektroniczną na wskazany przez niego 

adres e-mail potwierdzenie nadania przesyłki z zamówieniem. 

5. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności, gdy może dojść do opóźnienia w dostawie 

Produktu, czas realizacji zamówienia jest dodatkowo potwierdzany przez pracownika Sklepu za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

6. Produkty są dostarczone pod wskazany przez Klienta w zamówieniu adres za pomocą firmy 

kurierskiej Poczty Polskiej oraz poprzez usługi paczkomatów In Post i Paczka w RUCH’u  

7. Przewidywany czas dostawy dla zamówień krajowych to 1-2 dni robocze od dnia 

następującego po nadaniu przesyłki.  Czas dostawy realizowany przez firmę zewnętrzną 

(Poczta Polska, In Post, Ruch) może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. 

8. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie 

sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan 

zamówionego Produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien 

sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach 

podpisanych przez Klienta i kuriera. 

9. Cena danego Produktu podana na stronie internetowej Sklepu wiąże strony od momentu 

złożenia zamówienia i otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia 

zamówienia do realizacji, niezależnie od jej późniejszych zmian w Sklepie. 

10. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży 



a) Kurier In Post 
b) Paczkomat In Post 

11. Możliwe aktualne sposoby płatności i aktualny cennik usług kurierskich określone są na stronie 

Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i Płatność” 

12. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę należności za Produkt i 

potwierdzenia realizacji złożonego zamówienia, a kończy po otrzymaniu Produktu przez Klienta. Z 

chwilą dostawy za ryzyko związane z Produktem (w tym utraty lub zniszczenia) odpowiada Klient. 

13. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania 

nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na 

stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz 

innych ustaw. Zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży 

Produktów oferowanych w Sklepie przed dokonaniem ww. zmian. 

14. Termin płatności:  W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności 

elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania niezwłocznej 

zapłaty należności w przeciągu 24 godzin. Nie dokonanie zapłaty powoduje anulowanie 

zamówienia.  

15. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient 

obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.  

 

 

§ 5  S K Ł A D A N I E  Z A M Ó W I E Ń  N A  N I E D O S T Ę P N Y  /  S P R Z E D A N Y  

P R O D U K T  

 

1. Klient może dokonać zamówienia usługi wpisania Klienta na listę Klientów oczekujących. W tym 

celu należy:  

A. Wybrać z pola produktów konkretny przedmiot.  

B. Z pola danego produktu kliknąć podzakładkę „Złóż zamówienie na niedostępny produkt” 

(Podzakładka znajduje się obok zakładek „Opis” oraz „Pranie i pielęgnacja” ) 

C. Wysłać mail z zamówieniem poprzez formularz kontaktowy 

D. W celu zamówienia usługi „Złóż zamówienie na niedostępny produkt” Klient podaje swój 

adres mailowy, na który chce otrzymać wiadomość zwrotną dotyczącą przypuszczalnej 

dostępności danego produktu. 

2. Klient wysyłając wiadomość  potwierdza akceptację Regulaminu. Powiadomienie jest przesyłane 

w formie elektronicznej (e-mail). 



3. Jednorazowe powiadomienie dotyczy każdorazowo jednego wybranego Produktu. Aby złożyć 

zamówienie na większą ilość  wybranych Produktów, Klient składa zamówienie usługi 

Powiadomienie o dostępności przy każdym z tych Produktów. 

§ 6  R E K L A M A C J E ,  Z W R O T Y ,  W Y M I A N Y  

 

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe 

reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać poprzez 

adres mailowy Sprzedawcy podany w zakładce „Kontakt”. 

2. Zwrotu należy dokonać na podany adres , który znajduje się w formularzu reklamacji/ zwrotu i 

wymiany Wraz ze zwracanym towarem należy dołączyć wypełniony formularz reklamacji / zwrotu 

i wymiany, oraz dowód zakupu (faktura lub paragon). Formularze znajdują się na samym dole 

strony w stopce pod hasłem „Formularze”. 

3. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży 

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)  

Reklamacji nie podlegają: 1. naturalne zużywanie się odzieży (np. pilling, mechacenie się i 

kulkowanie dzianiny, które jest naturalnym procesem użytkowania) 2. uszkodzenia mechaniczne 

(rozdarcia,otarcia) 3.uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania rozmiaru odzieży przez 

niewłaściwego użytkowania i konserwacji (prania). 4.odbarwienia wynikłe ze złego użytkowania 

lub z używania niewłaściwych środków do prania i konserwacji.  

4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności 

dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; 

(2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i 

przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim 

mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem 

zalecanego opisu reklamacji. 

5. Prawo do zwrotu Towaru przysługuje z dowolnego powodu w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. 

Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Zwrotu, jeśli Zwrot został dokonany po wyznaczonym 

terminie lub w przypadku, gdy Towar posiada wady nabyte podczas użytkowania. 

6. W celu wymiany produktu (np. na inny rozmiar) należy postępować zgodnie z pkt 2 niniejszego 

paragrafu. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do zwrotu. W przypadku ujawnienia wad 

nabytych podczas użytkowania, zwrot zostanie odrzucony, a środki nie zostaną zwrócone. Klient 

może na koszt własny odebrać odesłany do Sklepu towar. 

7. W przypadku zaakceptowania zwrotu przez Sprzedającego, zwrot środków zostanie zrealizowany 

na konto bankowe podane w formularzu zwrotu w ciągu maksymalnie 3 dni od wydania decyzji o 

pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji lub zwrotu. 



8. Jeśli podczas złożenia formularza wymiany niepasującej rzeczy cena tego Produktu ulegnie 

zmianie tj. podwyższeniu lub obniżeniu na zasadzie promocji to obowiązuje pierwotna cena za 

jaką zakupiono towar(y). 

9. Kupujący ponosi koszt zwrotu. Nie akceptujemy towarów zwracanych przesyłką za pobraniem. 

§ 7  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od zwartej Umowy Sprzedaży 

bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych.   

 

2. Konsument ma 14 dni kalendarzowych na odesłanie zwracanych towarów wraz z dołączonym 

formularzem „Odstąpienie od Umowy” oraz dowodem zakupu na adres Sprzedawcy.  Sklep ma 

prawo odmówić przyjęcia Zwrotu, jeśli Zwrot został dokonany po wyznaczonym terminie lub w 

przypadku, gdy Towar posiada wady nabyte podczas użytkowania. 

 

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 

 

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od 

dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi 

koszty ceny produktu wraz z kosztem dostawy. Koszt odesłania zwracanego towaru leży po 

stronie Konsumenta. 

 

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na konto bankowe podane przez Klienta w formularzu 

„Odstąpienie od Umowy”. 

 

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem 

korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i 

funkcjonowania Produktu. 

 

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu 

do umowy o świadczenie usług indywidualnych, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt 

nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu 

jego zindywidualizowanych potrzeb, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną 

akceptacją konsumenta. 

 

§ 8  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i 

Usługobiorców nie będących konsumentami.  



2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem 

niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie 

od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie 

Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 

3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne 

sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to 

niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży. 

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego 

konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej 

utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za 

utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go 

Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. 

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący 

konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach 

tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, 

obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności 

przewoźnika. 

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za 

Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona. 

7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć 

umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania 

przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia. 

8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego 

konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach 

pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej 

ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego 

tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do 

Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w 

momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w 

stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem. 

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą 

niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę 

Sprzedawcy/Usługodawcy. 

 

 

 

§ 9  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY 

DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR  

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem 

z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu 



do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych 

(miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych 

należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod 

następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/ spr

awy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.  

2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z 

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:  

 

A. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, 

o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 

2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej 

Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów 

konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 

r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów 

konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).  

B. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora 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.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w 

sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na 

temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora 

Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych 

poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.  

C. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, 

a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika 

konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona 

konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email 

porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod 

bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.  

§ 1 0  DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM 

 

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu 

Internetowego jest Sprzedawca. 

2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu 

Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub 

umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. 

3. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę 

danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.


1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji 

umowy sprzedaży a także w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. 

4. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy, na podany przez niego adres e-

mail,  informacji o charakterze reklamowym i handlowym (newsletter), w tym za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową 

lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu 

przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 

6.  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub 

kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi 

obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym. 

7.  Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usuwania. 

Żądanie w tym zakresie może zostać złożone poprzez wiadomość mailową. 

8 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych 

osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej 

skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub 

umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej 

Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.  

 

§ 1 1  N E W S L E T T E R  

 

1. Klient może dokonać zamówienia usługi otrzymywania powiadomień o Produktach oraz 

najnowszych wydarzeniach dotyczących marki An Niklewicz poprzez wyrażenie zgody na 

subskrypcję i wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu w zakładce 

Newsletter 

2. Newsletter jest przesyłany w formie elektronicznej  na podany adres e-mail. 

3. Podając adres e-mail Klient zgadza się na: 

D. Przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Regulaminem.  

E. Otrzymywanie od Sklepu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 

18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji 

adres poczty elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730). 

5. Do automatyzacji usługi Newsletter, Sklep używa certyfikowanej platformy MailChimp, która 

spełnia wymogi RODO. Poprzez zapisanie się do usługi Newsletter, Klient wyraża zgodę na 

przekazywanie przez Sprzedawcę do przetwarzania podanych przez Klienta  danych osobowych 

do MailChimp (adres: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, 

Atlanta, GA 30308 USA), zgodnie z ich Polityką Prywatności i Regulaminem.  

https://mailchimp.com/legal/privacy
https://mailchimp.com/legal/terms


6. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się /rezygnacji 

z Newslettera poprzez kliknięcie na link znajdujący się w dolnym wierszu każdej z otrzymanych 

wiadomości e-mail. 

 

§ 1 2  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim. 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn 

to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany terminów 

dostawy produktów - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień 

niniejszego Regulaminu.  

3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. 

świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli 

zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 Kodeksu cywilnego, to jest 

Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w 

terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana 

Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem 

obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. 

4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż 

umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać 

praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie 

zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane 

lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze 

zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi 

konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. 

poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 

 

 

https://www.facebook.com/redifash
https://www.facebook.com/redifash

