REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Tęczowe Wibracje
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.obrazyintuicyjne.webon.pl
prowadzony jest przez firmę Tęczowe Wibracje Anna Ślusarska, NIP 522-131-70-11, REGON
141537400.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw
Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z
powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony
internetowej www.obrazyintuicyjne.webon.pl
Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 2-5 dni
§3. PŁATNOŚCI
Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają
podatek VAT).
Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.
Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie,
realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy
Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania
zasobów takich Produktów.
§4. DOSTAWA
Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania
Zamówienia.
Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki.
Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.
Koszty dostawy ponosi Kupujący.
& 5. REKLAMACJE I ZWROTY

Procedura reklamacji:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail:
obrazyintuicyjne@wp.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: ul. Końcowa 23a, 05-080
Izabelin C.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
w przypadku otrzymania uszkodzonego produktu - zdjęcie obrazujące uszkodzenie.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem
reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym
zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres
poczty tradycyjnej.
§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na
odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub
przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu
ponosi Kupujący.
&7. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie
przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu na jaki wyraziłeś zgodę.
W przypadku gdy postanowisz jednak nie pdawać nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia i
nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego
zamówienia.
W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych.
Nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane są u nas bezpieczne i
dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten był z roku na rok coraz wyższy.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia
na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o
których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich
składania.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy
prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze
zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o
zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o
ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
Regulamin obowiązuje od dnia 16.09.2015 r.

