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Sklepu Internetowego PREMIUMVINTAGE.PL

 PREMIUM VINTAGE Agnieszka Lach z siedzibą w Rybniku 

 

Postanowienia Ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego  www.premiumvintage.pl
(dalej jako Sklep), w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)
oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 

2. Właścicielem Sklepu jest Agnieszka Lach prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PREMIUM
VINTAGE Agnieszka Lach z siedzibą w Rybniku (44270) przy ul.  Stanisława Leszczynskiego nr 2,
NIP: 6422758308, REGON: 382731710.

3. Dane kontaktowe do Sklepu: e-mail: kontakt@premiumvintage.pl tel. 500798895 
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§ 1 Definicje 

1. Ceny - wszystkie ceny wskazane w Sklepie są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto
(tj.  zawierają  wszelkie  składniki  jak  cła  i  podatki).   Podane ceny towarów nie zawierają  kosztu
dostawy,  który  zależy  od  sposobu jej  realizacji.  W przypadku gdy  płatność  jest  realizowana za
pobraniem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za
pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy
Towarów; firmę kurierską.

4. Klient/Kupujący  –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  fizyczną  posiadającą  pełną  zdolność  do
czynności  prawnych,  osobę  prawną  albo  jednostkę  organizacyjną  nieposiadająca  osobowości
prawnej,  której  ustawa  przyznaje  zdolność  prawną,  która  zawiera  ze  Sprzedawcą  umowę  na
odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez
przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

5. Konsument –  Klient,  będący  osobą fizyczną  dokonującą  rejestracji  w  Serwisie  lub  dokonującą
zakupu  jakichkolwiek  produktów  lub  usług  za  pośrednictwem  Serwisu  w  celu  niezwiązanym
bezpośrednio z  działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby (w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu
cywilnego).

6. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez
Sprzedawcę,  po  dokonaniu  przez  Klienta  Rejestracji  i  zawarciu  umowy  świadczenia  usługi
prowadzenia Konta Klienta.

7. Koszt dostawy – koszt usługi kurierskiej według cennika zawartego w §5 niniejszego Regulaminu
8. Produkt/Towar  -  rzecz  ruchoma,  którą  Klient  może  nabyć  w  Sklepie  internetowym.  Towary

wystawione na sprzedaż w Sklepie są Towarami używanymi, chyba że Sprzedawca w opisie produktu
zastrzegł inaczej. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

9. Rejestracja -  oznacza  czynność  faktyczną  dokonaną  w  sposób  określony  w  Regulaminie,
wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego.

10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
11. Serwis/Sklep internetowy –  należy  przez  to  rozumieć  serwis  internetowy  prowadzony  przez

Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: www.premiumvintage.pl, za pośrednictwem
którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Produkt.

12. Siła  Wyższa -  oznacza  zdarzenie  zewnętrzne,  niemożliwe  do  przewidzenia  i  niemożliwe  do
zapobieżenia  przy  dołożeniu  należytej  staranności.  Siłą  Wyższą są  w szczególności  katastrofalne
działania  przyrody,  akty  władzy  ustawodawczej  i  wykonawczej  oraz  strajki,  zamieszki  i  działania
wojenne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Sprzedawca – należy przez to rozumieć Agnieszkę Lach prowadzącą działalność gospodarczą pod
firmą  PREMIUM  VINTAGE  Agnieszka  Lach  z  siedzibą  w  Rybniku  (44270)  przy  ul.  Stanisława
Leszczynskiego  nr  2,  NIP:  6422758308,  REGON:  382731710,  adres  e-mail:
kontakt@premiumvintage.pl

14. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi przechowywanie informacji
kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez
czas  odpowiedni  do  celów,  jakim  te  informacje  służą,  i  które  pozwalają  na  odtworzenie
przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

15. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w
Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 



§2 Wymagania techniczne 
niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1. Serwis  umożliwia  zamówienie  oferowanych  towarów,  korzystając  z  powszechnie  dostępnego
oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies.

2. Celem skorzystania  z  usług  Sklepu,  w  tym dokonania  zakupu,  Sprzedawca  zaleca  włączenie  w
przeglądarce internetowej plików „cookies”. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy
techniczne  lub  ograniczenia  techniczne,  które  występują  w  sprzęcie  komputerowym  lub
oprogramowaniu używanym przez Klienta celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub
utrudniają Klientowi  korzystanie z Serwisu.  Więcej na temat plików cookies można przeczytać w
naszej Polityce prywatności. 

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, w tym
jakiekolwiek  szkody  spowodowane  nieprawidłowym transferem danych  w systemie,  zapisem lub
odczytem  wiadomości,  a  także  utratą  przekazywanych  w  wiadomości  danych,  a  także  szkody
spowodowane  zagrożeniami  istniejącymi  w  sieci  internet,  typu  włamania  do  systemu,  czy
zainfekowanie wirusami systemu Klienta.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach Sklepu
internetowego, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Klient  obowiązany  jest  do  korzystania  ze  Sklepu  Internetowego  w  sposób  zgodny  z  prawem i
dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej
osób trzecich. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Sprzedawca zastrzega sobie  prawo do okresowego wyłączania  dostępności  Serwisu w celu jego
rozbudowy, modernizacji lub konserwacji, a nadto zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie
poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu w nim odpowiedniej informacji. 

§3 Rejestracja i dokonywanie zakupu

1. W  celu  utworzenia  Konta  Klienta,  Klient  obowiązany  jest  dokonać  nieodpłatnej  Rejestracji.
Rejestracja  nie  jest  konieczna  do  złożenia  zamówienia  w  Sklepie  internetowym.  Umowa  o
świadczenie  Usługi  Elektronicznej  polegającej  na  prowadzeniu  Konta  w  Sklepie  Internetowym
zawierana jest na czas nieoznaczony.

2. W celu dokonania Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez
Sprzedawcę  na  stronie  internetowej  Sklepu  i  przesłać  wypełniony  formularz  rejestracyjny  drogą
elektroniczną  do  Sprzedawcy  poprzez  wybór  odpowiedniej  funkcji  znajdującej  się  w  formularzu
rejestracyjnym.  Podczas  Rejestracji  Klient  ustala  indywidualne  hasło.  Klient  obowiązany  jest  do
wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3. W  trakcie  wypełniania  formularza  rejestracyjnego,  Klient  ma  możliwość  zapoznania  się  z
Regulaminem. Celem dokonania rejestracji w Sklepie konieczna jest akceptacja treści Regulaminu
poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu (checkbox).

4. W trakcie Rejestracji lub dokonywania zakupu w Sklepie Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na
otrzymywanie  informacji  handlowej  poprzez  zaznaczenie  odpowiedniego  pola  formularza
rejestracyjnego lub/i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

5. Wyrażenie  przez Klienta  zgody na otrzymywanie  informacji  handlowej  lub/i  wyrażenie  zgody na
przetwarzanie danych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą
Umowy o świadczenie drogą elektroniczną (Usługi prowadzenia Konta Klienta) ani nie warunkuje
możliwości dokonania zakupu w Sklepie internetowym. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, bez
wpływu  na  zgodność  przetwarzania  danych  przed  jej  cofnięciem,  poprzez  złożenie  Sprzedawcy
stosownego oświadczenia przez Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres
Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Po  przesłaniu  wypełnionego  formularza  rejestracyjnego  Klient  otrzymuje  niezwłocznie,  drogą
elektroniczną na adres poczty elektronicznej, podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie
Rejestracji  przez  Sprzedającego.  Z  tą  chwilą  zawarta  zostaje  umowa  o  świadczenie  drogą
elektroniczną Usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta
Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

7. Sprzedawca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w trybie natychmiastowym
(usunięcie Konta), gdy zakończy działalność lub gdy Klient rażąco albo uporczywie narusza przepisy
prawa  lub  Regulamin,  w  szczególności  gdy  dostarcza  treści  o  charakterze  bezprawnym,  po
bezskutecznym  co  najmniej  jednokrotnym  wezwaniu  do  zaprzestania  lub  usunięcia  naruszeń  z
wyznaczeniem odpowiedniego terminu.



8. Sprzedawca i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w
drodze porozumienia stron.

§ 4 Zamówienia

1. Klient  może składać zamówienia  w Sklepie  internetowym za  pośrednictwem strony internetowej
Serwisu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem telefonu, w godzinach i
dniach wskazanych na stronie internetowej Serwisu.

3. Informacje zawarte na stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

4. Klient  składający  zamówienie  za  pośrednictwem  Sklepu  internetowego,  kompletuje  zamówienie
wybierając  Towar,  którym  jest  zainteresowany  oraz  dodaje  go  do  "KOSZYKA".  Klient  po
skompletowaniu  całości  zamówienia  i  wskazaniu  w  „KOSZYKU”  sposobu  Dostawy  oraz  formy
płatności, składa zamówienie za pomocą dostępnego formularza zamówienia, wybierając następnie
na  stronie  Sklepu  internetowego  przycisk  „Zamawiam  i  płacę”.  Każdorazowo  przed  złożeniem
zamówienia,  Klient jest  informowany o danych Sprzedawcy, o łącznej cenie za wybrany Towar i
Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z
Umową sprzedaży, jeżeli takie są konieczne. 

5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail
podany przez Sprzedającego na stronie Sklepu internetowego. Klient w wiadomości przesyłanej do
Sprzedającego, podaje w szczególności: nazwę Towaru spośród Towarów prezentowanych na stronie
internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.

6. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w § 4 ust. 5, Sprzedawca
przesyła  Klientowi  zwrotną  wiadomość  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej,  podając  dane
Sprzedawcy, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z
jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść
z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego
Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za
zamówiony  Towar.  Na  podstawie  podanych  przez  Sprzedającego  informacji,  Klient  może  złożyć
zamówienie,  przesyłając  wiadomość  elektroniczną  do  Sprzedającego  wskazując  wybraną  formę
płatności oraz sposób Dostawy. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient otrzymuje kopię
niniejszego Regulaminu oraz jest informowany o danych Sprzedawcy, o łącznej cenie za wybrany
Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w
związku z Umową sprzedaży.

7. Złożenie zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 4 oraz § 4 ust. 6, stanowi złożenie przez Klienta
oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia.

8. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej
potwierdzenie przyjęcia zamówienia i wszystkich jego istotnych elementów oraz Regulamin wraz z
załącznikami. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty,
o której mowa w § 4 ust. 7 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa
sprzedaży. Potwierdzenie przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi
osobnej wiadomości e-mail.

9. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny
podany  przez  Sprzedawcę  na  stronie  Sklepu  internetowego.  Klient  składając  zamówienie  przez
telefon,  podaje  Sprzedawcy  nazwę  Towaru  spośród  Towarów  znajdujących  się  w  Sklepie
internetowym  oraz  ilość  Towaru  jaką  chce  zamówić.  Następnie,  po  skompletowaniu  całości
zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle
wyboru,  swój  adres  poczty  elektronicznej  albo  adres  korespondencyjny  w  celu  potwierdzenia
zamówienia.  Każdorazowo  przed  złożeniem  zamówienia,  Klient  otrzymuje  kopię  niniejszego
Regulaminu na podany adres e-mail oraz jest informowany o danych Sprzedawcy, o łącznej cenie za
wybrany  Towar  i  Dostawę,  jak  też  o  wszystkich  dodatkowych  kosztach,  jakie  jest  zobowiązany
ponieść w związku z Umową sprzedaży.

10. Złożenie zamówienia zgodnie z §4 ust. 9 następuje w czasie rzeczywistym tj., podczas połączenia
telefonicznego. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Po zawarciu Umowy sprzedaży,
Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta
lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia, adres wraz z



niniejszym Regulaminem i jego załącznikami.

§ 5 Koszty, terminy i sposoby dostawy

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Towarów:
• paczka pocztowa odbiór w punkcie 9,90 zł
• paczka pocztowa - 11,90 zł
• paczkomaty inPost - 12,90 zł
• przesyłka kurierska - 15,90 zł

Termin dostawy to 1-3 dni roboczych.
2. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego

przez Klienta sposobu dostawy oraz łącznej wagi jak i Ceny produktów znajdującej się w koszyku.
3. Termin dostawy każdego z Towarów, sprzedawanych w Sklepie jest  każdorazowo  określany przy

opisie danego Produktu. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne termin liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego
Sprzedawcy.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach,
gdy: 

a. takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 
b. elektroniczny formularz  zamówienia  nie  został  wypełniony poprawnie,  a  Sprzedawca nie

może skontaktować się z Klientem w celu weryfikacji jego danych, 
c. produkt  został  wycofany  z  obrotu  lub  wstrzymany  w obrocie  na  terenie  Rzeczpospolitej

Polskiej po złożeniu zamówienia. 
5. Jeżeli Sprzedawca odmawia realizacji zamówienia zgodnie z ust. 4 powyżej lub nie jest w stanie

zrealizować zamówienia Kupującego z przyczyn niezależnych od niego, niezwłocznie, nie później niż
w  terminie  5  (pięciu)  dni  roboczych  licząc  od  daty  złożenia  zamówienia,  zawiadomi  o  tym
Kupującego drogą elektroniczną i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę.

§ 6 Dokumentacja zakupów

1. Na wcześniej zgłoszone życzenie Klienta na zamówione Towary w Sklepie internetowym wystawiane
są faktury. 

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny przysługuje wyłącznie
Klientowi będącemu Konsumentem w terminie 14 (czternastu) dni.

2. Bieg  terminu  do  odstąpienia  od  umowy  sprzedaży  Towaru  rozpoczyna  się  od  dnia,  w  którym
Konsument  lub  wskazana przez  niego  osoba inna  niż  przewoźnik  weszła  w jego  posiadanie  (w
przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w momencie wejścia Konsumenta w posiadanie ostatniej z nich).

3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę
o swojej  decyzji  o  odstąpieniu  od umowy w drodze  jednoznacznego oświadczenia  (na  przykład
poprzez przesłanie oświadczenia pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1
niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby  zachować  termin  do  odstąpienia  od  umowy,  wystarczające  jest  aby  Konsument  wysłał
informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w
art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umowy:

a. 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, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

7. Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia od Umowy zawarte są pod linkiem.



§ 8 Skutki odstąpienia od umowy

1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży,
zwróci  Konsumentowi  wszystkie  dokonane  przez  niego  płatności,  w  tym  koszty  Dostawy
odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to
zastosowanie.  Zwrot  płatności  zostanie  dokonany  przy  użyciu  takiego  samego  sposobu  zapłaty,
jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

2. Jeżeli Sprzedawca nie złożył propozycji Konsumentowi, że sam odbierze od niego Towar:
a. Konsument  zwróci  Towar  Sprzedawcy  (lub  osobie  upoważnionej  przez  Sprzedawcę  do

odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od
umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

b. Konsument  powinien  zwrócić  Towar  wysyłając  go  na  adres  wskazany  w korespondencji
mailowej od Sprzedawcy do zgłoszenia Konsumenta.

c. Sprzedawca może  wstrzymać  się  ze  zwrotem płatności  otrzymanych od  Konsumenta  do
chwili  otrzymania Towaru z  powrotem lub  dostarczenia  przez  Konsumenta dowodu jego
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Konsument  ponosi  bezpośrednie  koszty  zwrotu  Towaru  (w  tym  koszt  dostarczenia  go  do
Sprzedawcy)  oraz jest  odpowiedzialny  za zmniejszenie jego wartości  wynikające  z  korzystania  z
niego  w  sposób  inny  niż  było  to  konieczne  do  stwierdzenia  charakteru,  cech  i  funkcjonowania
Towaru.

§ 9 Rękojmia

1. Sprzedawca  jest  odpowiedzialny  względem Klienta,  jeżeli  Towar  ma  wadę  fizyczną  lub  prawną
(rękojmia). Przed odebraniem przesyłki od Dostawcy Sprzedawca zaleca sprawdzić, czy opakowanie
nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności Sprzedawca zaleca by zwrócić uwagę na stan
taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia
lub gdy taśmy są zerwane, Sprzedawca zaleca by nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się
jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a. złożyć  oświadczenie  o  obniżeniu  ceny  albo  odstąpieniu  od  Umowy sprzedaży,  chyba że
Sprzedawca  niezwłocznie  i  bez  nadmiernych  niedogodności  dla  Klienta  wymieni  Towar
wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez
Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od
wad  lub  usunięcia  wad.  Klient,  będący  Konsumentem,  może  zamiast  zaproponowanego
przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast
wymiany Towaru żądać usunięcia  wady,  chyba że  doprowadzenie  rzeczy  do zgodności  z
Umową w sposób wybrany przez Klienta jest  niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
kosztów  w  porównaniu  ze  sposobem  proponowanym  przez  Sprzedawcę.  Przy  ocenie
nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie
stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta
inny sposób zaspokojenia.

b. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest
obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie
bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

2. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z
Umową  sprzedaży  Towaru  wadliwego  w  sposób  wybrany  przez  Klienta  jest  niemożliwe  lub  w
porównaniu  z  drugim  możliwym  sposobem  doprowadzenia  do  zgodności  z  Umową  sprzedaży
wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, jeżeli  reklamacja dotycząca wady produktu została
uznana, obowiązek zwrotu kosztów przesyłki spoczywa na Sprzedającym. W przypadku reklamacji
odrzuconej  koszty  te  pokrywa  Klient.  W  wypadku  Klienta  nie  będącego  Konsumentem,  koszty
przesyłki pokrywa Klient.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed
upływem 1 roku od  wydania  Produktu  Kupującemu.  Roszczenie  o  usunięcie  wady lub  wymianę
Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się
przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od
Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient



żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy
sprzedaży  lub  złożenia  oświadczenia  o  obniżeniu  ceny  rozpoczyna  się  z  chwilą  bezskutecznego
upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

5. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:
a. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n.

Kodeksu Cywilnego oraz § 9 ust. 1-4 Regulaminu);
b. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
c. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
d. Sprzedawca  nie  odpowiada  za  działania  i  zaniechania  osób  trzecich,  w tym dostawców

poczty, usług internetowych itp.
6. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w

formie  elektronicznej  na  adres:  e-mail:  kontakt@premiumvintage.pl  lub  pisemnie  na  adres
korespondencyjny  Sklepu:  PREMIUM  VINTAGE  Agnieszka  Lach  Rybnik  (44270)  ul.  Stanisława
Leszczynskiego nr 2, a także za pośrednictwem telefonu pod numerem: 500798895.

7. Celem sprawnego przeprowadzenia procedury reklamacji  Kupujący może skorzystać z formularza
reklamacji stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Sprzedawca zaleca by zgłoszenie
reklamacyjne zawierało co następujące dane:

○ imię i nazwisko
○ adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
○ przedmiot reklamacji
○ przyczynę reklamacji
○ dowód zakupu Towaru w Sklepie internetowym (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności,

fakturę)
○ podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

8. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się
do  reklamacji  Towaru  lub  reklamacji  związanej  z  realizacją  Umowy  sprzedaży  zgłoszonej  przez
Klienta.

9. Klient ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty
elektronicznej  Sprzedawcy,  co  ułatwi  sprzedawcy  uznanie  bądź  odmowę  uznania  żądania
zawierającego reklamację.

§ 10 Promocje i rabaty

1. Klient  może  zastosować  w  zamówieniu  tylko  jeden  kod  rabatowy,  uprawniający  do  zniżki
procentowej.

2. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami ani obniżkami produktów.

§ 11 Opisy Towarów

1. Opisy  Towarów  i  ich  zdjęcia  pochodzą  z  własnych  zasobów  Sprzedającego.  Wszystkie  nazwy
produktów i znaki towarowe są wyłączną własnością ich producentów i podlegają prawnej ochronie.
Zdjęcia i opisy pochodzące z własnych zasobów Sprzedawcy są objęte prawami autorskimi. Zakazuje
się  jakiegokolwiek  komercyjnego wykorzystywania informacji  oraz  zdjęć pochodzących ze  Sklepu
internetowego.

2. Towary wystawione na sprzedaż w Sklepie są Towarami używanymi, chyba że Sprzedawca w opisie
produktu zastrzegł inaczej.  Kupujący akceptuje stan towaru według jego opisu zamieszczonego na
stronie Sklepu. 

3. Przed wystawieniem towaru do sprzedaży w Sklepie Sprzedawca dokonuje jego weryfikacji w celu
określenia stanu Towaru w tym jego autentyczności i  rzeczywistej wartości.  Sprzedawca dokłada
wszelkich starań by zapewnić zgodność towaru z opisem i autentyczność. Sprzedawca określa stan
towaru według własnych procedur.



4. W przypadku  stwierdzenia  nieautentyczności  towaru  przez  Kupującego  będącego  Konsumentem
Sprzedawca  zwróci  Kupującemu (po  wcześniejszym odesłaniu  Towaru  przez  Kupującego)  koszty
zakupu towaru wraz z kosztami wysyłki.

§ 12 Rozstrzyganie sporów

1. Prawem właściwym  dla  rozstrzygania  wszelkich  sporów  związanych  z  Regulaminem  jest  prawo
polskie.

2. Rozstrzyganie sporów sądowych:
a. Ewentualne  spory  powstałe  pomiędzy  Sprzedawcą,  a  Klientem  będącym  jednocześnie

Konsumentem  zostają  poddane  właściwym  sądom  powszechnym  zgodnie  z  przepisami
kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17.11.1964 r. 

b. Ewentualne  spory  powstałe  pomiędzy  Sprzedawcą,  a  Klientem niebędącym jednocześnie
Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. Pozasądowe rozstrzyganie sporów:
a. Kupujący  będący  Konsumentem,  w  przypadku  powstania  sporu  w  związku  z  Umową

sprzedaży Produktu, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń w postaci:
a.i. skorzystania z pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumenta lub

organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,
a.ii. zwrócenia  się  do  Wojewódzkiego  Inspektora  Inspekcji  Handlowej  z  wnioskiem o

wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Kupującym a Sprzedawcą,

a.iii. zwrócenia  się  do  stałego  polubownego  sądu  konsumenckiego  z  wnioskiem  o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

b. Kupujący będący Konsumentem może również skorzystać z tzw. platformy ODR, która służy
rozstrzyganiu  sporów  pomiędzy  Konsumentami  i  przedsiębiorcami  dążącymi  do
pozasądowego rozstrzygnięcia  sporu  dotyczącego  zobowiązań  umownych  wynikających z
internetowej Umowy sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług.  Platforma ODR dostępna
jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dokładne informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

§ 13 Ochrona danych osobowych

Zasady  ochrony  Danych  Osobowych  zamieszczone  są  w  Polityce  prywatności  pod  adresem:
http://premiumvintage.pl/regulamin-sklepu/. Polityka prywatności stanowi również załącznik do niniejszego
Regulaminu. 

§ 14 Postanowienie Końcowe

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej między Sprzedawcą a Kupującym i
obowiązuje od dnia 29.04.2019 r. 

2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany
przepisów prawa;  zmiany  sposobów płatności  i  dostaw;  zmiany  zakresu,  odpłatności  lub  formy
świadczonych  Usług  Elektronicznych  -  w  zakresie,  w  jakim  te  zmiany  wpływają  na  realizacje
postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Zmieniony  regulamin  wiąże  Klienta,  jeżeli  zostały  zachowane  wymagania  określone  w  art.  384
Kodeksu cywilnego,  tj.  Klient  -  Konsument został  prawidłowo powiadomiony o zmianach (np. w
drodze wiadomości  e-mail)  i  nie  wypowiedział  on umowy o świadczenie  Usługi  Elektronicznej  o
charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

http://ec.europa.eu/consumers/odr


4. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących
jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie
zmian, w szczególności  zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia,
zawarte lub wykonane Umowy.

5. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub
podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

6. Aktualna wersja  Regulaminu jest  dostępna dla  Użytkownika w zakładce  Regulamin.  Klient  może
niniejszy Regulamin pobrać i zapisać na komputerze lub innym nośniku, a następnie odtworzyć np.
poprzez jego wydrukowanie.

7. W sprawach  nieuregulowanych  w niniejszym Regulaminie  mają  zastosowanie  przepisy:  Kodeksu
cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz
inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Załączniki:
a.i.1. Wzór formularza odstąpienia od umowy.
a.i.2. Wzór formularza reklamacji.
a.i.3. Polityka prywatności.


