REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Postanowienia ogólne
1.1. Sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem strony https://epson.microdis.net (dalej jako
„Sklep”) jest własnością Microdis Electronics Sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach Wrocławskich (ul.
Strzelińska 17, 55-010 Żerniki Wrocławskie) wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000162738,
REGON: 931087724, NIP: 8961345879, dalej zwanej „Sprzedawcą”. Pozostałe dane do kontaktu:
email: poland@microdis.net, tel.: +48 71 3010400, fax: +48 71 3010404. Klient może porozumieć się
telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach od 8.30 do 16:30 (CEST) (dalej jako „Godziny
Pracy Sklepu”).
1.2. Warunki dokonywania zakupów w Sklepie reguluje niniejszy Regulamin. Regulamin skierowany
jest do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi,
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, które dokonują zakupów w Sklepie lub korzystają
z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę (zwanych dalej „Klientami”). Ilekroć w
regulaminie jest mowa o „Konsumencie”, należy przez to rozumieć konsumenta w rozumieniu art.
22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).
1.3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów widniejących na stronie internetowej Sklepu (dalej jako
„Towary”).
1.4. Ceny podane w Sklepie są podane w EURO i są cenami netto, tj. nie zawierają podatku VAT. Dla
rezydentów Rzeczypospolitej Polskiej (RP) podane ceny w EURO zostaną przeliczone na PLN wg kursu
BZWBK (tabela sprzedaży dewiz), obowiązującej w dniu zakupu, zostanie do nich doliczony podatek
VAT w wysokości obowiązującej na terenie RP. Dla podmiotów rezydentów Unii Europejskiej (UE),
zarejestrowanych w europejskim systemie podatkowym VIES oraz klientów spoza UE zastosowane
zostanie zwolnienie z podatku VAT obowiązującego na terenie RP.
1.5. Cena Towaru nie zawiera kosztów dostawy, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu
dostawy.
1.6. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej Sklepu informacje handlowe, w tym ceny
oraz opisy Towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.
1.7. Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi dodatkowe związane z procesem zawierania
umów sprzedaży Towarów.
1.8. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, a
także do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę niezbędne są:
a) urządzenie elektroniczne typu tablet lub komputer z dostępem Internetu;
b) zaktualizowana przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez
producenta typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari akceptująca pliki
typu „cookies”;
c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
1.9. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze
strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia
końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej
Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego
Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani
w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm
„cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że
wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony
internetowej Sklepu.
1.10. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz
treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych,
w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie
SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu
oprogramowaniu.
1.11. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 1.10
powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone
dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania
lub uzyskaniem dostępu do danych znajdujących się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu
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zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie przez Klienta programów
antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.
1.12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu
Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością
Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
1.13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym opóźnienia wpływów płatności
dokonanych przez Klienta oraz przerwy w funkcjonowaniu platform płatności elektronicznych (w tym
banków) spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub ich
niekompatybilnością z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Zamówienie Towaru
2.1. Złożenie zamówienia Towaru odbywa się za pomocą wirtualnego koszyka dostępnego na stronie
internetowej Sklepu. Po dodaniu Towaru do koszyka, następuje uzupełnienie formularza zamówienia o
następujące dane:
a) imię i nazwisko Klienta,
b) adres siedziby,
c) adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres siedziby,
d) numer telefonu,
d) adres e-mail,
e) NIP,
f) ilość zamówionych towarów,
g) wybrany sposób dostawy,
h) wybrany sposób płatności.
2.2. Zamówienie wybranych Towarów odbywa się przez kliknięcie na przycisk zamówienia (z opisem
„Zamówienie z obowiązkiem zapłaty“). Złożenie przez Klienta zamówienia jest jednoznaczne ze
złożeniem przez niego oferty zakupu.
2.3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o
potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, wysłanego automatycznie przez Sprzedawcę
nie później niż 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie 48 godzin oferta
złożona przez Klienta przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia po Godzinach Pracy Sklepu
upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.
2.4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail, zawierającej
potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu
zamówienia.
3. Płatności
3.1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a) płatność on-line kartą płatniczą lub z wykorzystaniem innych form płatności oferowanych przez
systemy płatności elektronicznych PayU i Dotpay,
3.2. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy albo w chwili
otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online. W przypadku wyboru
przez Klienta płatności on-line (płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą), Klient
obowiązany jest do natychmiastowego dokonania płatności poprzez platformę zarządzaną przez
Dotpay lub PayU, na którą zostanie przekierowany ze Sklepu. W przeciwnym razie zamówienie
zostanie anulowane.
3.3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności Klient
otrzymuje w trakcie procesu zamawiania na stronach Sklepu.
3.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umożliwienia dokonania płatności w innej formie na
podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.
4. Dostawa
4.1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:
a) przesyłka kurierska ze wskazaną przez Sprzedawcę firmą kurierska, której cennik załączono na
stronie Sklepu w zakładce [https://epson.microdis.net/delivery-costs.html].
b) odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy w Godzinach Pracy Sklepu.
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4.2. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Towar zostanie wysłany przez
Sprzedawcę w terminie wskazanym w trakcie procesu składania zamówienia w Sklepie (z
zastrzeżeniem pkt. 4.3 i 4.4), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia.
4.3. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, docelowym terminem dostawy
jest najdłuższy podany termin.
4.4. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania
dostarczenia Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego
zamówienia.
4.5. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności on-line (płatności elektroniczne lub kartą
płatniczą) - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b) W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru
przez Klienta w terminie wskazanym w trakcie procesu składania zamówienia w Sklepie. O
gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę.
c) W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma
możliwość odbierania Towarów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru
wszystkich Towarów po skompletowaniu całego zamówienia.
4.6. Dostawa Towarów odbywa się na terenie całego świata, z zastrzeżeniem krajów objętych
sankcjami gospodarczo-politycznymi lub embargiem dostaw poszczególnych produktów posiadających
status podwójnego zastosowania, nałożonymi przez organizacje międzynarodowe, Urzędy Celne UE
lub władze RP.
4.7. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek opłaty celno-podatkowe obowiązujące w
kraju docelowym dostawy wskazanym przez Klienta.
4.8. Dostawa Towarów do Klienta jest odpłatna, chyba że umówiono się inaczej. Koszty dostawy
Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w
trakcie procesu składania zamówienia w Sklepie, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli
związania się umową sprzedaży.
4.9. Odbiór osobisty Towarów przez Klienta jest bezpłatny.
5. Reklamacje i odpowiedzialność
5.1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.
5.2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie
cywilnym z zastrzeżeniem pkt 5.3-5.9.
5.3. Klient jest zobowiązany do dokonania oględzin przesyłki w obecności kuriera. W przypadku
stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia przesyłki, Klient :
- zobligowany jest do pisemnego zgłoszenia tego faktu kurierowi w protokole odbioru przesyłki
lub
- ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki
W obu przypadkach Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zaistniałym
zdarzeniu Sprzedawcę. W innym przypadku jakiekolwiek roszczenia powstałe w wyniku zniszczenia
mechanicznego przesyłki i nie zgłoszone protokolarnie kurierowi , nie będą uwzględniane.
5.4. Klient jest zobowiązany do zbadania Towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu i ma obowiązek
powiadomić Sprzedawcę o stwierdzonych wadach w ciągu 7 dni od dnia odbioru Towaru. O wadach
Towaru, których stwierdzenie przy odbiorze nie było możliwe, Klient ma obowiązek zawiadomić
Sprzedawcę najpóźniej w ciągu 7 dni od ich wykrycia. Upływ wskazanych terminów skutkuje utratą
uprawnień z rękojmi.
5.5. Reklamację należy zgłosić przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego RMA,
udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć
m.in. zwięzły opis wady, okoliczności jej wystąpienia oraz dane Klienta składającego reklamację.
5.6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w pkt 1.1 z
podaniem nadanego przez Sprzedawcę numeru RMA.
5.7. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia złożonej reklamacji w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec przedłużeniu jeżeli zajdzie konieczność
potwierdzenia istnienia wady i jej przyczyn przez dostawcę/producenta lub konieczność
przeprowadzenia ekspertyzy technicznej. W takim przypadku Sprzedawca zajmie stanowisko po
uzyskaniu decyzji od dostawcy/producenta lub po uzyskaniu ekspertyzy.
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5.8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt dokonać
naprawy Towaru albo wymienić wadliwy Towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym z Klientem.
Jeżeli naprawa albo wymiana Towaru jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez
Sprzedawcę dodatkowych wydatków, Sprzedawca ma prawo odmówić naprawy albo wymiany towaru i
zwrócić Klientowi stosowną część ceny. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z
powodu wady Towaru.
5.9. W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść,
będą zawarte na dołączonej do sprzedanego Towaru karcie gwarancyjnej.
5.10. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta związana z zawarciem i
wykonaniem Umowy nie będzie przekraczała ceny netto Towaru, którego dotyczyły okoliczności
stanowiące podstawę odpowiedzialności Sprzedawcy.
5.11. Postanowienia pkt. 5.3 – 5.7 oraz 5.9 nie mają zastosowania do Konsumentów, wobec których
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Skorzystanie przez Konsumenta z formularza reklamacyjnego RMA jest zalecane, jednakże Konsument
może złożyć reklamację także w innej, dowolnie wybranej formie.
6. Usługi świadczone drogą elektroniczną
6.1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące usługi:
a) formularz zamówienia,
b) formularz kontaktowy,
c) Konto,
d) formularz rejestracji,
e) formularz reklamacyjny RMA
f) newsletter,
g) formularz newsletter.
6.2. Usługi wskazane w pkt 6.1. powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
6.3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu
udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób
właściwy dla zmiany Regulaminu.
6.4. Usługa formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na
stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
6.5. Usługa formularz zamówienia polega na złożeniu za pomocą formularza umieszczonego na
stronie internetowej Sklepu zamówienia.
6.6. Przeglądanie asortymentu Sklepu i składanie zamówień przez Klienta nie wymaga zakładania
indywidualnego konta Klienta (dalej jako „Konto”).
6.7. Klient może skorzystać z opcji założenia Konta. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. W celu
założenia Konta, 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.
6.8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą
elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie
rejestracji Konta przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą
elektroniczną usługi prowadzenia Konta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta i
dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.
6.9. Celem rozsyłania newslettera jest przekazywanie Klientom informacji handlowej, reklamowej i
marketingowej związanej z wykonywaną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą. W celu
dokonania subskrypcji na newsletter niezbędne jest wypełnienie formularza newsletter (podanie
adresu e-mail) oraz aktywowanie poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się obok formularza.
Subskrypcji newslettera można dokonać również w trakcie procedury składania zamówienia w Sklepie.
Z chwilą aktywacji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa
newsletter, obejmująca świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługi newsletter. Klient może
w każdej chwili zmienić adres na, który ma być przesyłany newsletter lub zrezygnować z subskrypcji
newslettera poprzez wysłanie rezygnacji lub informacji o zmianie adres poczty elektronicznej
Sprzedawcy.
6.10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną poza usługą Konta oraz usługą newsletter
zostaje zawarta z chwilą przystąpienia przez Klienta do korzystania z usług, a jej rozwiązanie
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następuje z chwilą zakończenia korzystania przez Klienta z powołanych usług. Klient ma możliwość w
każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto
poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub pisemnie na adres podany w pkt. 1.1.
6.11. Zakazuje się dostarczania i rozpowszechniania przez Klienta w Sklepie lub za jego
pośrednictwem treści bezprawnych.
6.12. Klient zobowiązany jest również powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić
dostęp do Sklepu innym Klientom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie
Sklepu oraz świadczonych w ramach niego usług drogą elektroniczną.
6.13. Klient może wykorzystywać usługi dostarczane przez Sprzedawcę wyłącznie w celach zgodnych
z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.
7. Ochrona danych osobowych
7.1. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Sklep jest Sprzedawca.
7.2. Złożenie zamówienia przez Klienta oraz korzystnie z usług świadczonych drogą elektroniczną
przez Sprzedawcę wymaga podania określonych danych osobowych Klienta.
7.3. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych, o których mowa w pkt 7.2 ma na celu
prawidłową realizację zamówień oraz dostawę Towaru, a także prawidłową realizację usług
świadczonych drogą elektroniczną. Sprzedawca jest również uprawniony do przetwarzania tych danych
w celu marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług.
7.4. Za wyraźną zgodą Klienta Sprzedawca może przetwarzać jego dane osobowe w innych celach niż
wskazane w pkt 7.3 lub udostępnić dane osobom trzecim. Wyrażenie przez Klienta takiej zgody nie
warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta
poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przesłane
na adres Sprzedawcy także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w pkt. 1.1.
7.5. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania
zaprzestania ich wykorzystywania i prawo żądania ich usunięcia.
7.6. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką kurierską,
Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi
realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.
7.7. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą
płatniczą, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
7.8. Przekazanie danych, o których mowa w pkt 7.6 i 7.7 ma na celu wyłącznie prawidłową realizację
zamówień oraz dostawę Towaru.
8. Postanowienia końcowe
8.1.Zgodnie 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej jako „Ustawa o
prawach konsumenta”), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi
będącemu konsumentem w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz
nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb. W związku z tym Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy sprzedaży Towaru (Sprzedawca sprzedaje wyłącznie Towary o parametrach dostosowanych do
indywidualnych potrzeb Klienta).
8.2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie, a także korzystania z usług świadczonych drogą
elektroniczną, niezbędne jest wyrażenie akceptacji na zapisy niniejszego Regulaminu. Akceptacja
Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Regulaminu przez Klienta nie
jest on uprawniony do korzystania ze Sklepu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną przez
Sprzedawcę.
8.3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 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 na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i
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Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Klient będący Konsumentem może skorzystać z platformy do
internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn.
zm.) oraz Ustawy o prawach konsumenta.
8.5. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym regulaminem z Klientem niebędącym
Konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
8.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą
w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w
życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.
8.7. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim lub angielskim (dla klientów
niebędących rezydentami RP).
8.8. Do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu wyłączone zostaje zastosowanie Konwencji
Wiedeńskiej o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów z 1981 roku.
8.9. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2017r.
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