Regulamin sklepu internetowego “Sklep Piłkarskich Kołczów”
§1 Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy “Sklep Piłkarskich Kołczów”, dostępny pod adresem
sklep.pilkarskikolczu.pl prowadzony jest przez Łukasza Łakomiaka, ul. Szkolna 5/45, 98-270
Złoczew.
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Kupujących i określa zasady zawierania umowy
sprzedaży na odległość w niniejszym sklepie między Sprzedającym a Kupującym.
§2 Definicje
1. Kupujący - osoba zawierająca umowę ze Sprzedawcą w ramach kupowania Produktów za
pośrednictwem sklepu.
2. Sprzedawca - osoba sprzedająca Produkty za pośrednictwem Sklepu. Łukasz Łakomiak, ul
szkolna 5/45, 98-270 Złoczew.
3. Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.pilkarskikolczu.pl
4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
Sprzedawcą.
7. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie
warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,
w szczególności ilości produktów.
9. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się
też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło
§3 Wymagania techniczne
1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień
na Produkty, niezbędne są: a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i
przeglądarką internetową.
2. Włączona obsługa plików cookies.
§4 Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie 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 Kupującego.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez
Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie
niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez
zakładania konta
3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Produkt
oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której
Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym
także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
4. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony
końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres
rozliczeniowy.
5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze
obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena
będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o
innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§5 Zasady składania zamówienia
Aby złożyć zamówienie w Sklepie należy:
1. Wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk “Dodaj do
koszyka”.
2. Wypełnić formularz odpowiednimi danymi, które umożliwią realizację Zamówienia przez
Sprzedającego.
3. Wybrać formę płatności, a następnie kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”.
4. Dokonać płatności za Produkt.
§6 Metody płatności
1. Przelew bankowy na konto Sprzedawcy podane w wiadomości e-mail i na stronie
zamówienia.
2. PayPal.
§7 Wykonanie umowy
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie
internetowym.
2. Sprzedający wysyła Produkt Kupującemu nie później niż w 7 dni roboczych od
zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.
§8 Odstąpienie od umowy
3. W związku z tym, iż w Sklepie Sprzedający oferuje Kupującemu Produkty cyfrowe, które nie
są zapisane na nośniku materialnym i uniemożliwiają zwrot Produktu, Kupującemu nie
przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
§9 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w
Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
§10 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn
to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim
te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie
Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie
danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej.

