
I. DEFINICJE 
 

U yte w Regulaminie poj cia oznaczaj : 
 

1. Klient – podmiot, w tym osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieb d c  osob  prawn , której przepisy szczególne przyznaj  zdolno  prawn , 
posiadaj cy pe n  zdolno  do czynno ci prawnych, który przegl da tre ci Sklepu, 
korzysta z funkcjonalno ci Sklepu, sk ada Zamówienie, lub zamierza zawrze  Umow  
sprzeda y w ramach Sklepu albo zawiera tak  umow . 

2. Konsument – osoba fizyczna dokonuj ca z przedsi biorc  czynno ci prawnej 
niezwi zanej bezpo rednio z jej dzia alno ci  gospodarcz  lub zawodow . 

3. Koszyk – integralna cz  Sklepu i systemu zakupowego, w której znajduje si  lista 
wybranych przez Klienta Towarów i inne informacje zwi zane z Zamówieniem. 

4. Warsztat – SZybciej Dalej Sp. z o.o. z siedzib  przy ul. Sienkiewicza 13 w 
Zabrzu (41 – 800), na podstawie wpisu do KRS o numerze  0000980531 NIP: 6482706309, 
REGON: 241253540. 

5. Regulamin – niniejszy Regulamin wiadczenia us ug drog  elektroniczn , a tak e 
sprzeda y Towarów, w ramach Sklepu. 

6. Sklep – serwis internetowy dost pny pod adresem sklep.warstatkoszulkowy.pl, za 
po rednictwem, którego Klient mo e sk ada  Zamówienia. 

7. Sklep Stacjonarny – miejsce prowadzenia dzia alno ci przez Warsztat mieszcz cy si  
przy
ul. Sienkiewicza 13 w Zabrzu (41 – 800), s u cy tak e do obs ugi Klienta. 

8. Towar – produkty prezentowane oraz oferowane do sprzeda y w Sklepie. 
9. Umowa sprzeda y – umowa sprzeda y Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, 

zawarta pomi dzy Warsztatem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu 
internetowego Sklepu. Do Umowy sprzeda y stosuje si  prawo polskie. J zykiem 
Umowy sprzeda y jest j zyk polski. 

10. Zamówienie – o wiadczenie woli Klienta, zmierzaj ce bezpo rednio do zawarcia 
Umowy sprzeda y dotycz cej Towaru, okre laj ce w szczególno ci rodzaj i liczb  
Towaru 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W a c ic ie lem sk lepu in ternetowego znajduj cego s i  pod adresem 
internetowym sklep.warsztatkoszulkowy.pl jest Szybciej Dalej Sp. z o.o. z 
siedzib  przy ul. Sienkiewicza 13 w Zabrzu (41 – 800), na podstawie wpisu do KRS o 
numerze  0000980531; NIP: 6482706309, REGON: 241253540. 

2. Dane kontaktowe – adresy elektroniczne: tomek@warsztatkoszulkowy.com, numer 
telefonu: +48 519 132 749. 

3. Dane kontaktowe do zg osze  w ramach r kojmi za wady rzeczy sprzedanej, do zwrotu 
Towarów, do zg aszania nieprawid owo ci w dzia aniu Sklepu: Szybciej Dalej Sp.z o.o. 
ul. Sienkiewicza 13, 41 – 800 Zabrze. 

4. Warsztat prowadzi na terytorium Unii Europejskiej sprzeda  detaliczn  Towarów za 
po rednictwem sieci Internet i przy pomocy Sklepu. 
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5. Warsztat wiadczy us ugi drog  elektroniczn  w postaci bezp atnej mo liwo ci 
przegl dania tre ci Sklepu, udost pniania funkcjonalno ci Sklepu, w tym 
interaktywnego formularza Zamówienia oraz zawierania Umów sprzeda y za pomoc  
systemu teleinformatycznego, a tak e newslettera (elektroniczna us uga informowania 
za pomoc  wiadomo ci elektronicznych o Towarach, promocjach, zni kach lub 
us ugach z oferty Warsztatu). 

6. Niniejszy regulamin powsta  na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r.
o wiadczeniu us ug drog  elektroniczn  oraz w zwi zku z Ustaw  z dnia 9 maja 2014 r. 
o prawach konsumenta. 

7. Regulamin okre la zasady funkcjonowania Sklepu oraz korzystania z niego, a tak e 
warunki sprzeda y Towarów w ramach Sklepu, w tym w szczególno ci warunki 
sk adania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania p atno ci oraz inne 
uprawnienia i obowi zki Klienta oraz Warsztatu zwi zane z zawarciem Umowy 
sprzeda y, w odniesieniu do: postanowie  Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu 
us ug drog  elektroniczn ; postanowie  Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta, postanowie  w zakresie ochrony danych osobowych wynikaj cej z Ustawy 
z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu us ug drog  elektroniczn  i Ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, postanowie  Kodeksu cywilnego. 

8. Regulamin okre la w szczególno ci: 
a) zasady sk adania Zamówie  przy pomocy systemu teleinformatycznego, 
b) za sady zaw ie ran ia Umów sp rzeda y p rzy pomocy s y s temu 

teleinformatycznego, 
c) warunki sprzeda y Towarów w ramach Umów sprzeda y. 

9. Regulamin dost pny jest nieodp atnie pod adresem internetowym 

, w taki sposób który umo liwia pozyskanie, odtwarzanie i 
utrwalanie tre ci Regulaminu za pomoc  systemu teleinformatycznego, którego u ywa 
Klient. Ka dy mo e nieodp atnie zapozna  si  z Regulaminem. 

10. Warunkiem korzystania ze Sklepu lub z o enia Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie 
si  z Regulaminem i jego akceptacja. Klient zobowi zany jest do przestrzegania 
postanowie  Regulaminu. 

11. Klient mo e nieodp atnie zako czy , w ka dej chwili, korzystanie ze Sklepu, albo tylko 
z cz ci us ug wiadczonych drog  elektroniczn  w postaci newslettera, poprzez 
zrezygnowanie z subskrypcji. W celu zrezygnowania z subskrypcji, Klient powinien 
skorzysta  z opcji rezygnacji zamieszczonej w ka dej wiadomo ci elektronicznej 
wys anej w ramach us ugi newslettera. 

12. W celu prawid owego korzystania ze Sklepu, w tym sk adania Zamówie  oraz 
zawierania Umów sprzeda y, Klient powinien pos ugiwa  si  systemem 
teleinformatycznym spe niaj cym nast puj ce minimalne wymagania techniczne: 

a) dost p do stanowiska komputerowego lub innego urz dzenia ko cowego 
(np. tablet lub smartphone), 

b) dost p do sieci Internet ( cze o przepustowo ci co najmniej 256 kbit/s), 
c) mo liwo  korzystania z przegl darki internetowej w wersji co najmniej 

Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 
lub nowszych, z w czon  obs ug  j zyka Javascript, 

d) rozdzielczo  ekranu: 1280x800px. 
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Dodatkowo, Klient powinien posiada  aktywny adres poczty elektronicznej. 
13. Warsztat zapewnia ochron  przekazu elektronicznego poprzez stosowanie rodków 

technicznych i organizacyjnych, w celu zabezpieczenia danych przed ich pozyskaniem 
przez osoby nieupowa nione. Jednocze nie Sprzedawca wskazuje, i  korzystanie z sieci 
Internet i us ug wiadczonych drog  elektroniczn  mo e by  zagro one przedostaniem 
si  do systemu teleinformatycznego i urz dzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, 
jak równie  nieuprawnionym dost pem do danych Klienta, w tym osobowych, przez 
osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagro e , Klient powinien stosowa  
odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów 
antywirusowych lub chroni cych identyfikacj  u ytkownika w sieci Internet. 

14. W przypadku zauwa enia przez Klienta nieprawid owego dzia ania którejkolwiek z 
funkcji Sklepu powinien on niezw ocznie poinformowa  o tym Warsztat, poprzez 
zg oszenie reklamacji za pomoc  poczty elektronicznej na adres elektroniczny 
wskazany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu lub pisemnie na adres Warsztatu wskazany w 
rozdziale II ust. 3 Regulaminu. Reklamacja powinna zawiera  imi  i nazwisko Klienta, 
adres do korespondencji, adres elektroniczny Klienta oraz opis nieprawid owo ci w 
dzia aniu funkcji Sklepu. Reklamacje rozpatrywane b d  w terminie 14 dni, a o ich 
wyniku Klient zostanie poinformowany za pomoc  poczty elektronicznej lub pisemnie. 

15. W trakcie korzystania ze Sklepu, zabronione jest dostarczanie przez Klienta tre ci o 
charakterze bezprawnym oraz podejmowanie przez niego dzia a  zmierzaj cy o 
nieprawid owego funkcjonowania Sklepu, a tak e zabronione s  dzia ania naruszaj ce 
prawo czy zmierzaj ce do obej cia prawa, a tak e sprzeczne z zasadami wspó ycia 
spo ecznego lub dobrymi obyczajami. 

16. Warsztat mo e ograniczy  lub uniemo liwi  dost p do Sklepu Klientom, którzy 
naruszaj  postanowienia Regulaminu, podaj  nieprawdziwe dane osobowe, naruszaj  
obowi zuj ce przepisy prawa, naruszaj  dobre imi  Warsztatu lub innych Klientów. 

III. ZASADY SK ADANIA ZAMÓWIE , ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDA Y I ICH 
REALIZACJI 

 
SK ADANIE ZAMÓWIE , ZAWARCIE UMOWY SPRZEDA Y 

 
1. Za pomoc  Sklepu, Klient mo e zapozna  si  prezentowanymi przez Warsztat 

Towarami. Prezentacja odbywa si  poprzez zdj cia Towaru, podanie wymiarów i opis 
Towaru.  

2. Zamówienia poprzez Sklep mo na sk ada  24 godziny na dob , 7 dni w tygodniu przez 
ca y rok. 

3. Wybieraj c Towar, Klient mo e w rubryce W asny tekst (imi , nick, www, itd.) wpisa  
tekst, który zostanie nadrukowany na zamówionym Towarze w miejscu wskazanym 
opisie Towaru. Cena nadruku tekstu wybranego przez Klienta okre lona jest przy 
rubryce W asny tekst (imi , nick, www, itd.); cena ta zostaje doliczona do ceny za 
Towar. 

4. Je li Klient dokona  wyboru Towaru, to w celu z o enia Zamówienia, Klient dodaje 
Towar do Koszyka. Po wyborze opcji Do Koszyka, Towar zostanie automatycznie dodany 
do Koszyka. Nast pnie Klient mo e dalej przegl da  prezentowane Towary i dodawa  
do Koszyka kolejne Towary, albo mo e przej  do z o enia Zamówienia poprzez wybór 
opcji Zamawiam. 

5. Klient dokonuj c Zamówienia zobowi zany jest do podania swoich danych niezb dnych 
do zrealizowania przez Sprzedawc  Zamówienia, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty 
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elektronicznej, numeru telefonu i adresu dostawy Towaru. Dodatkowo Klient powinien 
wybra  sposób dostawy oraz sposób p atno ci, a tak e powinien zaakceptowa  
Regulamin. Formularz Zamówienia zawiera informacje dotycz ce wszystkich 
wybranych przez Klienta Towarów i ich ceny, sposobu i kosztów dostawy oraz sposobu 
zap aty. 

6. Podczas sk adania Zamówienia Klient mo e wyrazi  zgod  na otrzymywanie 
newslettera – maksymalnie raz na dwa tygodnie, poprzez zaznaczenie odpowiedniej 
rubryki. 

7. Je li Klient chce otrzyma  faktur  VAT z tytu u zakupu Towarów, powinien zaznaczy  
rubryk  Chc  otrzyma  faktur , a nast pnie wpisa  dane do faktury VAT niezb dne do 
prawid owego wystawienia faktury VAT (firm  przedsi biorstwa, siedzib  
przedsi biorstwa, numer NIP przedsi biorstwa). 

8. Je li Klient jest w posiadaniu kodu rabatowego na Towary uprawniaj cego do zni ki, to 
mo e go wprowadzi  w odpowiednie rubryce podczas sk adania Zamówienia, celem 
uzyskania zni ki. 

9. W rubryce Komentarz do zamówienia Klient mo e wprowadzi  dodatkowe informacje 
dotycz ce Zamówienia. W razie w tpliwo ci dotycz cych informacji, Warsztat 
skontaktuje si  z Klientem w celu ich wyja nienia. 

10. W Koszyku znajduje si  informacja dotycz ca wszystkich wybranych przez Klienta 
Towarów i ich ceny. W Koszyku Klient mo e tak e okre li  ilo  wybranego Towaru, 
który zamierza kupi . 

11. Do z o enia Zamówienia dochodzi w wyniku (w kolejno ci): uruchomienia witryny 
internetowej Sklepu poprzez wpisanie w przegl darce internetowej adresu 
internetowego sklep.warsztatkoszulkowy.pl, wyboru Towaru spo ród prezentowanych w 
Sklepie, opcjonalnie jego personalizacji (nadruk), dodanie Towaru do Koszyka, 
przej cia do panelu Zamówienia, uzupe nienia danych niezb dnych do zrealizowania 
przez Sprzedawc  Zamówienia, wyboru sposobu dostawy i p atno ci oraz wyboru opcji 
ZAMAWIAM I P AC . 

12. Klient uaktywniaj c opcj  ZAMAWIAJ I P AC  potwierdza, i  sk ada Zamówienia z 
obowi zkiem zap aty. 

13. W procesie sk adania Zamówienia, do chwili uaktywnienia opcji KUPUJ  I P AC , Klient 
ma mo liwo  jego modyfikowania poprzez system sprzeda owy Sklepu. 

14. Po uaktywnieniu opcji ZAMAWIAM I P AC : 
a) Klient nie ma mo liwo ci modyfikowania Zamówienia, 
b) zmiana danych Klienta mo e nast pi  wy cznie w drodze poinformowania o 

tym Warsztat na podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu adres poczty 
elektronicznej lub pisemnie na adres Warsztatu wskazany w rozdziale II ust. 
3 Regulaminu, do czasu wys ania Towaru do Klienta. 

15. Po z o eniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wys ane zostaje 
potwierdzenie przyj cia Zamówienia, które stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy 
sprzeda y. Potwierdzenie przyj cia Zamówienia zawiera dane identyfikacyjne 
Warsztatu, w tym adres Warsztatu, dane kontaktowe Warsztatu, o których mowa w 
rozdziale II ust. 2 i ust. 3 Regulaminu, numer Zamówienia, dat  z o enia Zamówienia, 
zamówiony Towar, cen , sposób i termin zap aty, numer rachunku bankowego 
Warsztatu, koszt i sposób przesy ki, dane Klienta oraz inne informacje wymagane 
prawem. 

16. Warsztat przyst pi do realizacji Zamówienia pod warunkiem dokonania przez Klienta 
zap aty za zamówione Towary, chyba e Klient wybra  p atno  za pobraniem i w takim 
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przypadku Warsztat zrealizuje Zamówienie po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia 
przyj cia Zamówienia, o którym mowa w ust. 15 Regulaminu. 

17. Utrwalanie, zabezpieczanie i udost pnianie tre ci zawieranej Umowy sprzeda y 
nast puje za po rednictwem systemu sprzeda owego Sklepu, a potwierdzenie zawarcia 
Umowy sprzeda y przekazywane jest za pomoc  poczty elektronicznej, o czym mowa 
ust. 15 Regulaminu. 

CENA I P ATNO CI 

18. Ceny Towarów podane w Sklepie: 
a) s  cenami brutto (zawieraj  wszystkie c a i podatki, w tym VAT), 
b) wyra one s  w z otych polskich, 
c) nie zawieraj  ceny nadruku tekstu, o czym mowa w rozdziale III ust. 3 

Regulaminu, 
d) nie zawieraj  kosztów dostawy, które zale ne s  od wyboru dokonanego 

przez Klienta podczas sk adania Zamówienia. 
19. Je li Klient wybiera opcj  nadruku tekstu, zostanie on poinformowany o jej cenie. 

Cena nadruk tekstu nie jest zawarta w cenie Towaru prezentowanego w Sklepie. 
Informacja o cenie za nadruk tekstu znajduje si  tak e w Sklepie przy prezentowanych 
Towarach.   

20. Za ka dym razem przed z o eniem Zamówienia, Klientowi wskazywana jest cena 
obejmuj ca ca kowity koszt Towarów (w tym koszt nadruku tekstu) i dostawy. Klient 
zobowi zany jest do zap aty ceny za Towar oraz za dostaw . 

21. Klient mo e wybra  jedn  z nast puj cych form p atno ci: 
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Warsztatu (w tym przypadku 

realizacja Zamówienia rozpocz ta zostanie po wys aniu przez Warsztat 
potwierdzenia przyj cia Zamówienia oraz po wp yni ciu rodków na 
rachunek bankowy Warsztatu), 

b) przelew bankowy na rachunek bankowy Warsztatu z opcj  odbioru 
osobistego w Sklepie Stacjonarnym (w tym przypadku realizacja Zamówienia 
rozpocz ta zostanie po wys aniu przez Warsztat potwierdzenia przyj cia 
Zamówienia oraz po wp yni ciu rodków na rachunek bankowy Warsztatu), 

c) przelew bankowy poprzez zewn trzny system p atno ci PayPal, obs ugiwany 
przez firm  PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzib  w Luksemburgu 
(w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpocz ta zostanie po wys aniu 
przez Warsztat potwierdzenia przyj cia Zamówienia oraz po otrzymaniu 
przez Warsztat informacji z systemu PayPal o dokonaniu p atno ci przez 
Klienta), 

d) kart  p atnicz
Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, 
MasterCard Electronic, Maestro
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności 
kartami
jest Blue Media S.A.”
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e) pobranie – gotówk  za pobraniem, p atno  przy dokonywaniu dostawy 
(w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpocz ta po wys aniu 
przez Warsztat potwierdzenia przyj cia Zamówienia), 

f) gotówk  przy odbiorze osobistym – p atno  w Sklepie Stacjonarnym (w tym 
przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana po wys aniu przez 
Warsztat potwierdzenia przyj cia Zamówienia, za  Towar wydany zostanie 
w Sklepie Stacjonarnym po zap acie ceny). 

22. Za wyj tkiem wyboru przez Klienta p atno ci DHL pobranie oraz gotówka przy odbiorze 
osobistym, je li Klient nie dokona zap aty w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania 
potwierdzenia przyj cia Zamówienia, Warsztat uprawniony jest do anulowania 
Zamówienia lub odst pienia od Umowy sprzeda y, o czym Klient zostanie 
poinformowany na podany adres poczty elektronicznej lub pisemnie na adres dostawy. 

23. Na ka dy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzeda y w postaci rachunku 
uproszczonego, paragonu albo faktury VAT.  

24. Ceny podane w Sklepie mog  ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub 
wyprzeda y Towaru). Warunki Zamówienia, w tym cena za Towar, nie mog  ulec 
zmianie w stosunku do Klienta, który z o y  Zamówienie przed dokonaniem zmiany 
cenowej. Promocje w Sklepie nie podlegaj  czeniu, chyba e co innego wynika z 
tre ci promocji. 

DOSTAWA TOWARÓW 
 

25. Warsztat zobowi zany jest do dostarczenia zamówionych Towarów bez wad na 
wskazany przez Klienta adres dostawy. 

26. Dostawa Towarów jest mo liwa na terenie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
innych krajów Unii Europejskiej. 

27. Koszt dostawy ponosi Klient i jest on doliczany do kwoty Zamówienia a jego koszt
podany jest na stronie pod adresem: https://sklep.warsztatkoszulkowy.pl/pl/content/1-delivery 

28. Po zawarciu Umowy sprzeda y i dokonaniu zap aty przez Klienta, chyba e Klient 
wybra  p atno : kurier pobranie lub gotówka przy odbiorze osobistym, Towary wraz z 
ca ym wyposa eniem, instrukcj  obs ugi i konserwacji (je li jest przewidziana dla 
danego Towaru), a tak e innymi dokumentami dotycz cymi Towaru, wysy ane s  do 
Klienta, na wskazany przez niego adres dostawy, w sposób wybrany przez Klienta 
(DHL, DPD lub Paczkomat – w przypadku dostawy na terenie obszaru 
Rzeczypospolitej Polskiej; Poczta Polska – na terenie obszaru Unii Europejskiej).  

29. Dostawa Towarów nast puje do 10 dni roboczych od dnia zap aty za Towar albo od dnia 
wys ania do Klienta potwierdzenia przyj cia Zamówienia, je li Klient wybra  p atno : 
pobranie lub gotówka przy odbiorze osobistym. Przez dni robocze rozumiemy 
poniedzia ek, wtorek, rod , czwartek i pi tek nieprzypadaj ce na oficjalne wi ta 
pa stwowe. 

30. Warsztat informuje, i  w momencie odbioru Towaru, Klient powinien sprawdzi  przy 
kurierze stan przesy ki, a w razie zauwa enia jakichkolwiek uszkodze  lub braków w 
Towarze lub w jego opakowaniu, powinien za da  od kuriera sporz dzenia protoko u 
ustalaj cego stan przesy ki oraz okoliczno ci powstania szkody. Brak sporz dzenia 
protoko u nie stanowi przeszkody do zg aszania wad Towaru w ramach r kojmi za wady 
rzeczy sprzedanej. 

31. Towary mog  zosta  bezp atnie odebrane przez Klienta w Sklepie Stacjonarnym. 
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R KOJMIA ZA WADY 
 

32. Do wad fizycznych i prawnych Towarów stosuje si  postanowienia Kodeksu cywilnego w 
zakresie r kojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

33. Je eli Towar posiady wady, Konsument mo e z o y  o wiadczenie o obni eniu ceny albo 
odst pieniu od Umowy Sprzeda y, chyba e Warsztat niezw ocznie i bez nadmiernych 
niedogodno ci dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wad  usunie. 
Ograniczenie to nie ma zastosowania, je eli Towar by  ju  wymieniony lub naprawiany 
przez Warsztat albo Warsztat nie uczyni  zado  obowi zkowi wymiany rzeczy na woln  
od wad lub usuni cia wady.  

34. Konsument, mo e zamiast zaproponowanego przez Warsztat usuni cia wady da  
wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru da  usuni cia wady, 
chyba e doprowadzenie Towaru do zgodno ci z Umow  sprzeda y w sposób wybrany 
przez Konsumenta jest niemo liwe albo wymaga oby nadmiernych kosztów w 
porównaniu ze sposobem proponowanym przez Warsztat. Przy ocenie nadmierno ci 
kosztów uwzgl dnia si  warto  Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie 
stwierdzonej wady, a tak e bierze si  pod uwag  niedogodno ci, na jakie nara a by 
Konsumenta inny sposób zaspokojenia. 

35. Konsument nie mo e odst pi  od Umowy sprzeda y, je eli wada Towaru jest nieistotna. 
36. Konsument mo e da  wymiany Towaru na wolny od wad albo usuni cia wady, a 

Warsztat jest obowi zany wymieni  wadliwy Towar na wolny od wad lub usun  wad  w 
rozs dnym czasie bez nadmiernych niedogodno ci dla Konsumenta. Jednak e Warsztat 
mo e odmówi  zado uczynienia daniu Konsumenta, je eli doprowadzenie do 
zgodno ci z umow  wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest 
niemo liwe albo w porównaniu z drugim mo liwym sposobem doprowadzenia do 
zgodno ci z umow  wymaga oby nadmiernych kosztów.  

37. Warsztat odpowiada z tytu u r kojmi, je eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed 
up ywem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Roszczenie o usuni cie 
wady lub wymian  Towaru na wolny od wad przedawnia si  z up ywem roku, licz c od 
dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsument, bieg terminu przedawnienia nie 
mo e zako czy  si  przed up ywem terminu okre lonego w zdaniu pierwszym. 

38. Uprawienia z tytu u r kojmi za wady przys uguj  Konsumentom oraz klientom 
nieb d cym Konsumentem. 

39. Roszczenia z r kojmi nale y kierowa  w formie pisemnej na adres pocztowy wskazany 
w rozdziale II ust. 3 Regulaminu. Razem z roszczeniem z r kojmi, Towar powinien by  
dostarczony na koszt Warsztatu. Konsument powinien tak e wskaza  swoje dane, w 
tym adres e-mail. Konsument mo e skorzysta  z formularza zg aszania wad w ramach 
r kojmi za wady rzeczy sprzedanej znajduj cego si  w Sklepie. 

40. Warsztat w ci gu 14 dni od dnia otrzymania roszczenia w ramach r kojmi ustosunkuje 
si  do dania Konsumenta, kieruj c do niego pisemne zawiadomienie lub 
zawiadomienie skierowane na adres poczty elektronicznej Konsumenta. 

41. Warsztat nie udziela gwarancji na Towary. 

PRAWO ODST PIENIA OD UMOWY SPRZEDA Y 
 

42. Konsument, który zawar  Umow  sprzeda y (umow  na odleg o ), mo e od niej 
odst pi  bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia obj cia Towaru w posiadanie 
przez Konsumenta lub wskazan  przez niego osob  trzeci  inn  ni  przewo nik. Do 
zachowania terminu wystarczy wys anie o wiadczenia przed jego up ywem. W tym celu 
nale y z o y  pisemne o wiadczenie o odst pieniu od Umowy sprzeda y – informacja o 
prawie odst pienia od Umowy sprzeda y oraz wzór o wiadczenia o odst pieniu od 
Umowy sprzeda y do czane s  do potwierdzenia przyj cia Zamówienia wysy anego za 
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pomoc  poczty elektronicznej oraz do ka dej przesy ki. Wzór o wiadczenia o 
odst pieniu od Umowy sprzeda y znajduje si  tak e w Sklepie. Towar wraz z pisemnym 
o wiadczeniem o odst pieniu od Umowy sprzeda y nale y przes a  na adres pocztowy 
wskazany w rozdziale II ust. 3 Regulaminu. 

43. W przypadku odst pienia od Umowy sprzeda y, Warsztat zobowi zany jest do 
niezw ocznego, nie pó niej ni  w terminie 14 dni od dnia otrzymania o wiadczenia 
Konsumenta o odst pieniu od Umowy sprzeda y, zwróci  Konsumentowi wszystkie 
dokonane przez niego p atno ci na rzecz Warsztatu, w tym koszty dostawy Towarów. 
Jeżeli konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia 
towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas, Warsztat nie jest 
zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów 
(tj. różnicy między najtańszym a wybranym kosztem dostawy).

44. Warsztat dokonuje zwrotu p atno ci przy u yciu takiego samego sposobu zap aty, 
jakiego u y  Konsument, chyba e Konsument wyra nie zgodzi  si  na inny sposób 
zwrotu, który nie wi e si  dla niego z adnymi kosztami. 

45. Je eli Warsztat nie zaproponowa , e sam odbierze Towar od Konsumenta, mo e 
wstrzyma  si  ze zwrotem p atno ci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania 
Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odes ania, w 
zale no ci od tego, które zdarzenie nast pi wcze niej. 

46. Konsument ma obowi zek zwróci  Towar Warsztat na adres pocztowy podany w 
rozdziale II ust. 3 Regulaminu niezw ocznie, jednak nie pó niej ni  14 dni od dnia, w 
którym odst pi  od Umowy sprzeda y. 

47. Konsument ponosi tylko bezpo rednie koszty zwrotu Towarów.  
48. Konsument ponosi odpowiedzialno  za zmniejszenie warto ci Towaru b d cego 

wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczaj cy poza konieczny do stwierdzenia 
charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

49.

50.

Prawo odst pienia od Umowy ssprzeda y nie przys uguje Konsumentowi w odniesieniu 
do Umów sprzeda y, w której przedmiotem wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, 
wyprodukowana wed ug specyfikacji Konsumenta lub s u ca zaspokojeniu jego 
zindywidualizowanych potrzeb, co dotyczy przede wszystkim Towarów z nadrukiem, o 
którym mowa w rozdziale III ust. 3.
Jeżeli Konsument odstępuje od części umowy zwracając część Towaru, może to skutkować 
utratą rabatów uzyskanych z tytułu wartości zamówienia. Częściowe odstąpienie od umowy 
może w takiej sytuacji powodować utratę zniżki. 

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POLITYKA PRYWATNO CI 
1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane s  przez Warsztat. 

Administratorem danych osobowych jest Warsztat. 
2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych okre la zakres zgód przes anych za 

pomoc  odpowiednich formularzy w Sklepie. Dane osobowe zbierane s  w celu 
realizacji umowy o wiadczenie us ug drog  elektroniczn  oraz Zamówienia i Umowy 
sprzeda y. Dane takie mog  zosta  udost pnione innym podmiotom tylko w zwi zku z 
realizacj  umowy, tzn. kurierowi/przewo nikowi/operatorowi przesy ek – wybieraj c 
przesy k , operatorowi systemu InPost – wybieraj c przesy k  InPost, PayPal – 
wybieraj c p atno  poprzez kana  PayPal. W przypadku, gdy Klient wybierze p atno  
poprzez system PayU, jego dane osobowe s  przekazywane w zakresie niezb dnym dla 
realizacji p atno ci spó ce PayU S.A. G ówna siedziba: ul. Grunwaldzka 186 60-166 
Pozna  NIP: 779-23-08-495 Dane w adnym wypadku nie s  przekazywane do pa stwa 
trzeciego ani te innym podmiotom nie b d cymi stron  w transakcji. 
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3. Dane osobowe, w szczególno ci: imi , nazwisko, adres dostawy, adres poczty 
elektronicznej, numer telefonu, a tak e adres IP komputera, z którego z o ono 
Zamówienie, b d  przetwarzane w celu: 

a) realizacji Zamówie , sk adanych roszcze  w ramach r kojmi za wady rzeczy 
sprzedanej oraz w celu zwrotu wiadcze  w przypadku odst pienia od 
Umowy sprzeda y, 

b) realizacji us ug wiadczonych drog  elektroniczn . 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, mo e uniemo liwi  wykonywanie us ug 
przez Sprzedawc , w tym realizacj  Zamówienia. 

5. Zgody te mog  by  w ka dej chwili cofni te, poprzez wys anie takiego dania na 
adres poczty elektronicznej podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu lub na adres 
pocztowy podany w rozdziale II ust. 3 Regulaminu. 

6. Klientowi przys uguje prawo: 
a) dost pu do swoich danych osobowych udost pnionych, prawo dokonywania 

uzupe nienia, korekt oraz aktualizacji tre ci danych w drodze komunikacji 
elektronicznej z administratorem danych,  

b) dania czasowego lub sta ego wstrzymania przetwarzania danych 
osobowych lub ich usuni cia, o ile okaza yby si  one niekompletne, 
nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów 
prawa,  

c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach 
przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo dania ich usuni cia, gdy 
stan  si  one zb dne do realizacji celu, dla którego zosta y zebrane. 

7. Powierzone dane osobowe s  przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami 
okre lonymi w obowi zuj cych przepisach prawa: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z pó n. 
zm.), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu us ug drog  elektroniczn  (Dz. U. 
Nr 144, poz. 1204 z po n. zm.), rozporz dzeniu Ministra Spraw Wewn trznych i 
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada  
urz dzenia i systemy informatyczne, s u ce do przetwarzania danych osobowych (Dz. 
U. Nr 100, poz.1024). 

8. Warsztat zapewnia odpowiednie rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj ce 
bezpiecze stwo danych osobowych udost pnionych przez Klientów, w szczególno ci 
uniemo liwiaj ce dost p do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem 
przepisów prawa, zapobiegaj ce utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

9. W celu prawid owego dzia ania Sklepu, Warsztat korzysta z technologii plików cookies 
(„ciasteczka”). Pliki cookies to pakiety informacji, za po rednictwem, których Klient 
korzysta ze stron internetowych, i które zapisywane s  na urz dzeniu Klienta, zwykle 
zawieraj ce adres serwisu, dat  umieszczenia, dat  wa no ci, unikalny numer i 
dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Cookies mog  
pochodzi  od administratora Sklepu lub mog  by  to cookies zewn trzne, czyli 
zamieszczane przez partnerów administratora za po rednictwem strony Sklepu. 

10. Klient mo e wy czy  lub ograniczy  zapisywanie plików cookies na swoim urz dzeniu, 
zgodnie z instrukcj  producenta przegl darki internetowej, lecz mo e to spowodowa  
niedost pno  cz ci lub ca o ci funkcji Sklepu. Niedokonanie zmian ustawie  
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przegl darki na ustawienia wy czaj ce zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne 
z wyra eniem zgody na ich zapisywanie.  

11. Na podstawie plików cookies nie jest mo liwe ustalenie to samo ci Klienta. 
12. Pliki generowanie bezpo rednio przez Sklep nie mog  by  odczytywane przez inne 

serwisy. Pliki cookies zewn trzne mog  by  odczytane przez serwer zewn trzny. 
13. Sklep wykorzystuje pliki cookies do: 

a) utrzymywania sesji Klienta (pliki w asne), 
b) dostosowania zawarto ci stron do preferencji Klienta (pliki w asne), 
c) zapewniaj ce bezpiecze stwo danych (pliki w asne), 
d) tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalaj cych optymalizowanie 

u yteczno ci serwisu (pliki zewn trzne), 
e) czenia funkcji serwisu z innymi zewn trznymi us ugami, z których Klient 

korzysta (pliki zewn trzne), 
f) wy wietlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami Klienta 

oraz limitowania ilo ci wy wietle  reklamy (pliki zewn trzne). 
14. Sklep wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookies: 

a) sesyjne – usuwane wraz z zako czeniem sesji Klienta, 
b) sta e – zako czenie sesji Klienta nie powoduje ich usuni cia. 

15. Ka dy Klient i w ka dym czasie mo e usun  zapisane na jego urz dzeniu pliki cookies 
w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcj  producenta przegl darki internetowej. 

16. Sklep mo e przechowywa  zapytania http w zwi zku, z czym w plikach logów serwera 
mog  by  zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadesz o 
zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokó  http, o ile 
jest mo liwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadej cia zapytania, 
liczb  wys anych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez 
Klienta, je eli Klient wszed  przez linka, informacje o przegl darce Klienta, 
informacje o b dach, jakie nast pi y przy realizacji transakcji http. 

17. Logi mog  by  gromadzone, jako materia  dla prawid owego administrowania Sklepem. 
Dost p do informacji maj  tylko osoby uprawnione do administrowania systemem 
informatycznym 

18. Pliki z logami mog  by  analizowane w celu sporz dzenia statystyk ruchu w Sklepie i 
wyst puj cych b dów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta. 

V. ZMIANA REGULAMINU 

1. Warsztat zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 
2. Klienci zostan  poinformowaniu o zmianie Regulaminu w komunikacie wy wietlanym na 

stronie g ównej przez 14 dni przed wej ciem zmian do Regulaminu w ycie. 
3. Zamówienia z o one przed wej ciem w ycie zmian Regulaminu realizowane s  zgodnie 

z dotychczasow  tre ci  Regulaminu. 
  

VI. POSTANOWIENIA KO COWE 

1. Postanowienia Regulaminu nie mog  uchybia  bezwzgl dnie obowi zuj cym przepisom 
prawa, w szczególno ci reguluj cym prawa konsumentów. Je eli postanowienie 
Regulaminu narusza taki przepis lub przepisy, Warsztat nie stosuje go w umowach z 
Konsumentami. 

  | S t r o n a10



2. Wszelkie materia y, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki 
towarowe oraz inne, dost pne w Sklepie stanowi  przedmiot praw wy cznych, w 
szczególno ci stanowi  przedmiot ochrony praw autorskich i praw w asno ci 
przemys owej. Wykorzystywanie materia ów udost pnianych w Sklepie w jakiejkolwiek 
formie i w jakikolwiek sposób wymaga ka dorazowo zgody Warsztatu. 

3. Sprzedawca informuje, i  Konsument ma mo liwo  skorzystania z pozas dowych 
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszcze , w postaci np. 
z o enia skargi do Rzecznika Praw Konsumentów (Miejskiego Rzecznika Praw 
Konsumentów, w a ciwego ze wzgl du na miejsca zameldowania Konsumenta) lub 
wszcz cia procedury mediacyjnej przed Inspekcj  Handlow  lub mediacji przed 
polubownym s dem konsumenckim prowadzonym przez Inspekcj  Handlow  lub w 
drodze procedury okre lonej w Rozporz dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania 
sporów konsumenckich oraz zmiany rozporz dzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 
2009/22/WE (rozporz dzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (www: 
h t t p s : / / w e b g a t e . e c . e u r o p a . e u / o d r / m a i n / i n d e x . c f m ?
event=main.home.chooseLanguage).    

4. W razie sporu powsta ego na tle Umowy sprzeda y mi dzy Warsztatem a Klientem nie 
b d cym Konsumentem, s dem w a ciwym dla rozstrzygania tych sporów jest s d 
w a ciwy miejscowo dla siedziby Warsztatu. 

5. W stosunku do Klientów nieb d cych Konsumentami, odpowiedzialno  
odszkodowawcza z tytu u niewykonania lub nienale ytego wykonania Umowy sprzeda y 
ograniczona jest do wysoko ci ceny za sprzedane Towary oraz kosztów dostawy 
Towarów, a Warsztat nie odpowiada za utracone korzy ci, szkody po rednie i 
wynikowe.  

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje si  prawo polskie. 
7. Dla umów sprzeda y z podmiotem zagranicznym stosuje si  prawo polskie oraz 

Regulamin. 
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Prawo odst pienia od umowy. 

Maj  Pa stwo prawo odst pi  od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania 
jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odst pienia od umowy wygasa po up ywie 30 dni od dnia, w 
którym weszli Pa stwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna ni  przewo nik i 
wskazana przez Pa stwa wesz a w posiadanie rzeczy. 

Aby skorzysta  z prawa odst pienia od umowy, musz  Pa stwo poinformowa  Warsztat 
o swojej decyzji o odst pieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o wiadczenia 
wys anego w formie pisemnej na adres: warsztatkoszulkowy.pl, ul. Sienkiewicza 13, 41 – 800 
Zabrze. 

Mog  Pa stwo skorzysta  z za czonego do przesy ki wzoru formularza odst pienia od 
umowy, jednak nie jest to obowi zkowe.  

Aby zachowa  termin do odst pienia od umowy, wystarczy, aby wys ali Pa stwo 
informacj  dotycz c  wykonania przys uguj cego Pa stwu prawa odst pienia od umowy przed 
up ywem terminu do odst pienia od umowy. 

Skutki odst pienia od umowy: 

W przypadku odst pienia od niniejszej umowy zwracamy Pa stwu wszystkie otrzymane 
od Pa stwa p atno ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj tkiem dodatkowych kosztów 
wynikaj cych z wybranego przez Pa stwa sposobu dostarczenia innego ni  najta szy zwyk y 
sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezw ocznie, a w ka dym przypadku nie pó niej 
ni  14 dni od dnia, w którym zostali my poinformowani o Pa stwa decyzji o 
wykonaniu prawa odst pienia od niniejszej umowy. Zwrotu p atno ci dokonamy przy u yciu 
takich samych sposobów p atno ci, jakie zosta y przez Pa stwa u yte w pierwotnej transakcji, 
chyba e wyra nie zgodzili cie si  Pa stwo na inne rozwi zanie; w ka dym przypadku nie 
ponios  Pa stwo adnych op at w zwi zku z tym zwrotem.  

Dodatkowe informacje: 

W zwi zku z odst pieniem od umowy sprzeda y, ponosz  Pa stwo wy cznie 
bezpo rednie koszty zwrotu rzeczy. 

Mo emy wstrzyma  si  ze zwrotem p atno ci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu 
dostarczenia nam dowodu jej odes ania, w zale no ci od tego, które zdarzenie nast pi 
wcze niej. 

Prosz  odes a  lub przekaza  nam rzecz na adres: warsztatkoszulkowy.pl,
ul. Sienkiewicza 13, 41 – 800 Zabrze, niezw ocznie, a w ka dym razie nie pó niej ni  14 dni od 
dnia, w którym poinformowali nas Pa stwo o odst pieniu od niniejszej umowy. Termin jest 
zachowany, je eli ode l  Pa stwo rzecz przed up ywem terminu 14 dni. 

Odpowiadaj  Pa stwo tylko za zmniejszenie warto ci rzeczy wynikaj ce z korzystania z 
niej w sposób inny ni  by o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania 
rzeczy. 

…………………………………. (miejscowo ), ……………………………… (data) 

…………………………………………………… 
(data) 

………………………………….. 

Jeżeli odstępują Państwo od części umowy zwracając część Towaru, może to skutkować 
utratą rabatów uzyskanych z tytułu wartości zamówienia. Częściowe odstąpienie od umowy 
może w takiej sytuacji powodować utratę zniżki. 
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INFORMACJE DOTYCZ CE KORZYSTANIA 
Z PRAWA ODST PIENIA OD UMOWY 



(imi  i nazwisko) 

………………………………….. 

………………………………….. 
(adres) 

warsztatkoszulkowy.pl 
ul. Sienkiewicza 13 
41 – 800 Zabrze 

O WIADCZENIE O ODST PIENIU OD UMOWY SPRZEDA Y 

Ja …………………………………………………………….…………..….. [imi  i nazwisko] niniejszym 
informuj  o moim odst pieniu od umowy sprzeda y nast puj cych rzeczy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…….  

Data zawarcia umowy: …………………………………………….…..…… 

       ……………………………………………………….. 
       (imi  i nazwisko)
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