REGULAMIN SKLEPU
Na niniejszej stronie internetowej funkcjonuje sklep internetowy portalu Zegarki i Pasja,
prowadzący sprzedaż online kalendarzy oraz ich wysyłkę/dostawę. Opłaty za zamówienie
można dokonać kartą płatniczą, przelewem internetowym. Płatności internetowe obsługuje
firma Dotpay Sp. z o.o. Poniżej znajduje się pełna treść Regulaminu sklepu internetowego
www.kalendarz.zegarkiipasja.pl
Informacje wstępne
1. Sklep internetowy www.kalendarze.zegarkiipasja.pl (zwany dalej "Sklepem" ) jest
prowadzony przez podmiot odpowiedzialny:
CREATIVE PUBLISHING Katarzyna Drewniany
ul. Sezamkowa 30
40-750 Katowice
NIP: 954-270-30-62
dalej nazywanej „Sprzedającym".
2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem".
3. Każdy odwiedzający Sklep z momentem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu
zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4. Każde niezgodne z prawem korzystanie ze Sklepu może powodować odpowiedzialność
na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego. Oznacza to w szczególności zakaz
kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci
treści znajdujących się w Sklepie lub poszczególnych elementów jego zawartości.
5. Wszystkie podawane ceny wyrażone są w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają
podatek VAT).
Zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedającym a Klientem
1. Po zaakceptowaniu produktów w formularzu zamówienia, określeniu ich liczby, wyborze
formy płatności i sposobu dostawy produktów oraz ostatecznym zaakceptowaniu łącznej
ceny wszystkich produktów, Klient może dokonać złożenia zamówienia i podania swoich
danych niezbędnych do dostarczenia zakupionego produktu.
2. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta w
Sklepie.
3. W momencie zawarcia Umowy Sprzedaży Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od
Sprzedającego wiadomości na wskazany przez niego w formularzu adres e-mail,
informujących go o stanie realizacji zamówienia.
Opłacenie zamówienia
1. Klient zobowiązany jest do opłacenia złożonego w Sklepie zamówienia w ciągu 1 dnia
roboczego od momentu jego złożenia (otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej
złożenie zamówienia). Jeśli po upływie tego terminu zamówienie nie zostanie opłacone

przez Klienta, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, a zamówienie
zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową.
Realizacja zamówienia
1. Realizacja zamówienia i wysyłka kalendarzy nastąpi 10 grudnia 2018 roku po
zakończeniu sprzedaży pre-order.
2. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (paragon lub
faktura VAT) wysyłany zostanie przesyłką kurierską GEIS na podany w formularzu przez
Klienta adres dostawy.
Informacje końcowe
1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta.
Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności
jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje
bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce
zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy
składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich
przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w
każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych
osobowych.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie
obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i
rzeczowo.
W razie wątpliwości czy sugestii, prosimy o kontakt pod adresem: kasia@zegarkiipasja.pl

