Regulamin sklepu internetowego www.graviolasklep.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy, który znajduje sie na stronie internetowej pod adresem www.graviolasklep.pl
umożliwia dokonywanie zakupów za pórednictwem Internetu.
2. Włácicielem sklepu internetowego jest Natalia Dęiec działajaca pod firma GRAVIOLA Natalia
Dęiec, adres ul. aartuska 19/22,, 80,11880 Gdásk, NIP 7912,/5611, REGON 8677/9725.
8. Złożenie przez alienta zamówienia oznacza akceptacje postanowié niniejszego regulaminu i jest
równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży z nasza firma. Chwila wykonania zawartej w tej
formie umowy sprzedaży, przez sklep internetowy, jest dzié od̨ioru przesyłki przez alienta.
9. Nasz sklep dołoży wszelkich stará, ąy pųlikowane dane ̨yły wolne od uchy̨ié lų ̨łedów.
Błedne dane nie stanowia jednak podstawy do jakichkolwiek roszczé. Wszelkie informacje zawarte
na stronach internetowych sklepu nie stanowia oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz
zaproszenie do składania ofert.
5. Sprzedajacy zastrzega sǫie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie.
Zmiany Regulaminu ǫowiazuja od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu.
Zmiany Regulaminu nie moga naruszaa praw nąytych aupujacych, korzystajacych ze Sklepu
Internetowego www.graviolasklep.pl. Zmiany nie dotycza tych alientów, którzy zawarli umowe
sprzedaży.
§2 SaŁADANIE ZAMÓWIEN
1. Ąy dokonaa zakupu w naszym sklepie należy wy̨raa produkt (gramature, ilóa kapsułek,
ewentualnie smak, ilóa sztuku, dodaa do koszyka , kliknaa przycisk zǫacz koszyk oraz przejdź
do kasy , nastepnie zalogowaa sie, (̨adź wypełnia formularz zamówienia, ̨ez logowaniau i wy̨raa
sposǫ́ dostawy oraz forme płatnóci.
2. Zapytania można złożya za pórednictwem poczty elektronicznej na adres
kontakt@graviolasklep.pl.
§8 PŁATNOŚ I DOSTAWA
1. Wszystkie ceny podawane sa w złotych polskich i zawieraja należny w danym czasie podatek od
towarów i usług VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiażaca w chwili złożenia przez
klienta zamówienia. Sklep zastrzega sǫie prawo do zmiany cen towarów znajdujacych sie w
ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania
i odwoływania akcji promocyjnych ̨adź wprowadzania w nich ̨ieżacych zmian.
2. Ceny nie uwzgledniaja kosztów wysyłki. aoszty wysyłki sa doliczane jako oddzielna pozycja
w „koszyku”. Informacja o cenie przesyłki jest podawana przed zawarciem umowy sprzedaży.

8. alient ma do wy̨oru dwie formy płatnóci za zakupiony towar:
au przedpłata przelewem na rachunek ̨ankowy przedsięiorcy:27 1,5, 1769 1,,, ,,/1 1/8080 927/
prowadzony w Banku ING Bank Slaski;
̨u za pórednictwem platformy Pay1U.
9. Do każdego zamówienia dołaczamy paragon lų fakture – według wy̨oru alienta.
5. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku pod warunkiem dokonania przedpłaty w formie przelewu
na rachunek ̨ankowy w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia (decyduje data uznania na
rachunku ̨ankowym Sklepuu. Po ̨ezskutecznym upływie tego terminu zamówienie zostaje
anulowane, zá przedmiot wystawiany jest ponownie na sprzedaż.
6. Towary wysyłane sa za pórednictwem paczkomatów oraz kuriera pocztex980.
7. Wysokóa opłat za koszty przesyłki skierowanej dla alientów sklepu, jest stała i kształtuje sie
nastepujaco:
1 paczkomaty InPost – /,/,zł,
1 Poczta Polska Pocztex aurier 980 1 12,,, zł.
§9 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Domniemywa sie, że alient sklepu internetowego zapoznał sie z trécia regulaminu przed
złożeniem zamówienia.
2. Zakupów w sklepie internetowym moga dokonywaa tylko osǫy posiadajace zdolnóa do
czynnóci prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego.
8. Zamówienia przyjmowane sa droga elektroniczna przez siedem dni w tygodniu, realizowane sa
natomiast od poniedziałku do piatku w godzinach 1,.,,119.,,.
9. Zamówienia złożone w sǫoty, niedziele i ́wieta sa realizowane nastepnego dnia rǫoczego.
5. Złożone przez Pástwa zamówienia ̨eda realizowane (przesyłka zostanie wysłanau w terminie do
5 dni rǫoczych od momentu złożenia zamówienia (opłaconegou. Dokładamy jednak wszelkich
stará, ąy wysyłka realizowana ̨yła możliwie jak najszy̨ciej (najczéciej w ciagu 980 godzin od
złożenia zamówieniau. Nie ̨ierzemy odpowiedzialnóci za opóźnienia powstałe z winy przewoźnika.
6. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez alienta,
dostepnego na stronie www.graviolasklep.pl, formularza zamówienia.
7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie ̨eda rozpatrywane.
80. W przypadku wystapienia okolicznóci uniemożliwiajacych realizacje złożonego zamówienia,
sklep zastrzega sǫie prawo do wstrzymania jego realizacji 1 o zaistniałej sytuacji zǫowiazuje sie
powiadomia alienta w terminie 8 dni rǫoczych od złożenia zamówienia.
/. Jeżeli w chwili złożenia zamówienia niektóre z oferowanych produktów nie ̨eda dostepne, alient
zostanie o tym poinformowany za pórednictwem poczty elektronicznej 1 w takiej sytuacji alientowi
przysługuje prawo anulowania zamówienia oraz zwrot ewentualnej przedpłaty.
1,. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona licz̨a towarów

i realizacja zamówié nastepuje według kolejnóci wpływania potwierdzonych zamówié na te
towary, aż do wyczerpania sie zapasów ǫjetych ta forma sprzedaży.
11. W razie podjecia decyzji przez aupujacego (gdy Sklep nie jest w stanie skompletowaa całego
zamówieniau o realizacji czéci zamówienia, pozostała czéa kwoty (w przypadku przedpłatyu
zostanie mu zwrócona na wskazany rachunek ̨ankowy.
12. W razie podjecia przez aupujacego decyzji o rezygnacji z zamówienia (w przypadku gdy Sklep
nie jest w stanie skompletowaa całego zamówieniau cała kwota zostanie zwrócona aupujacemu (w
przypadku przedpłatyu na wskazany rachunek ̨ankowy.
18. Zamówiony towar jest wysyłany do aupujacego niezwłocznie po jego skompletowaniu, a w
przypadku wy̨rania płatnóci przelewem po uznaniu ceny sprzedaży na rachunku ̨ankowym
Sklepu.
19. W przypadku płatnóci przelewem powyższy termin wydłuża sie dodatkowo o czas realizacji
przelewu, a w przypadku płatnóci karta, o czas autoryzacji płatnóci przez zewnetrzny system
płatniczy.
15. Po złożeniu zamówienia aupujacy otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia w formie
elektronicznej.
16. Zakupione towary sa dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
17. W przypadku zaginiecia przesyłki, należy złożya reklamacje osǫície w naj̨liższym oddziale
Poczty Polskiej lų Paczkomatów InPost, po upływie 19 dni rǫoczych od nadania przesyłki.
180. W przypadku odmowy przyjecia paczki klient zǫowiazany jest pokrya koszty kolejnej dostawy
we własnym zakresie zgodnie z cennikiem. Dostawca przesyłek w takich sytuacjach nie ma
ǫowiazku ponownego dostarczania w ramach wliczonej pierwotnie opłaty.
1/. Sklep zastrzega sǫie, w razie watpliwóci, prawo do weryfikacji zamówienia telefonicznie lų
poczta elektroniczna. W przypadku ̨raku możliwóci kontaktu i weryfikacji zamówienia, Sklep
zastrzega sǫie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.
§5 DOWODY ZAaUPU
1. Do każdej przesyłki dołaczamy dowód zakupu 1 paragon.
2. Faktury VAT wystawiamy na wyraźne życzenie alienta. Chcac otrzymaa fakture VAT należy na
zamówieniu w polu „Dodaj komentarze do zamówienia wpisaa „Faktura VAT i podaa wszystkie
niez̨edne dane do jej wystawienia.
§6 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
1. Istnieje możliwóa wycofania swojego zamówienia. Ąy anulowaa zamówienie należy jak
najszy̨ciej skontaktowaa sie mailowo (kontakt@graviolasklep.plu LUB telefonicznie 588 //8 229
od poniedziałku do piatku w godzinach 1,1180.
2. W każdym przypadku należy podaa dane umożliwiajace identyfikacje zamówienia.
8. Nie można anulowaa zamówienia, gdy towar został już wysłany do alienta.

§7 WYMIANA
1. alient ma prawo wymienia kupiony towar w terminie do 19 dni od zawarcia umowy.
2. Chea wymiany należy zgłosia (kontaktujac sie poprzez email kontakt@graviolasklep.pl lų
telefonicznie 588 //8 229u niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, a towar odesłaa w terminie 1, dni
od dnia doreczenia przesyłki.
8. Przekroczenie terminów ̨edzie podstawa nieuwzglednienia wymiany.
9. aoszty przesyłki (w ǫie stronyu w przypadku wymiany towaru ponosi alient.
5. Procedura wymiany dotyczy tylko towaru lų towarów ̨edacych w nienaruszonym stanie
(tzn. towar nie może nosia ́ladów otwarcia, musi zawieraa wszystkie elementy, z którymi został
dostarczony, a w szczególnóci oryginalne opakowanie i metkiu.
6. Niedostosowanie sie do powyższych zalecé może ̨ya podstawa nieuwzglednienia wymiany.
7. Wszystkie wymiany staramy sie realizowaa jak najszy̨ciej.
80. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pǫraniem lų wysłanych ̨ez uprzedniej
konsultacji.
§80 REaLAMACJA I GWARANCJA
1. Sprzedawca odpowiada wǫec aonsumenta z tytułu rekojmi za wady fizyczne i prawne produktu
w zakresie okrélonym przepisami Ustawy z dnia 28 kwietnia 1/69 r. 1 aodeks cywilny (Dz. U. z
2,19 poz. 121 ze zm.u.
2. Ryzyko przypadkowej utraty lų zniszczenia towaru przechodzi na alienta w momencie wydania
mu towaru przez Sprzedawce lų działajacego na jego rzecz przewoźnika al̨o kuriera.
8. Po otrzymaniu towaru zaleca sie sprawdzenie przez alienta stanu dostarczonej przesyłki w
ǫecnóci przewoźnika, w szczególnóci czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzé towaru lų też innych nieprawidłowóci towaru
zaleca sie sporzadzenie protokołu szkody. Niesporzadzenie protokołu szkody przez alienta nie
wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnia
alientowi udowodnienie istnienia uszkodzé w momencie doreczenia przesyłki.
9. Reklamacji towaru alient dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady
fizycznej lų prawnej.
5. W przypadku reklamacji otrzymanego towaru prosimy o kontakt za pórednictwem poczty
elektronicznej. W wiadomóci elektronicznej powinno znaleźa sie wyjánienie dotyczace powodu
składania reklamacji, oraz dane osǫowe klienta składajacego reklamacje.
6. Do reklamowanego towaru zaleca sie dołaczya dowód zakupu (paragon2fakture VATu lų jego
kopie co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołaczenie dowodu zakupu wstrzymuje procedure
reklamacyjna.

7. Jeżeli produkt ma wade, alient może:





żadaa wymiany towaru na wolny od wad, al̨o
żadaa usuniecia wady, al̨o
złożya ówiadczenie o ǫniżeniu ceny, al̨o
złożya ówiadczenie o odstapieniu od umowy.

80. alient nie może złożya ówiadczenia o ǫniżeniu ceny al̨o odstapieniu od umowy przypadku,
gdy Sprzedawca niezwłocznie i ̨ez nadmiernych niedogodnóci dla alienta wymieni wadliwy towar
na wolny od wad al̨o wade usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar ̨ył już
wymieniony lų naprawiany przez Sprzedawce al̨o Sprzedawca nie uczynił zadóa ǫowiazkowi
wymiany towaru na wolny od wad lų usuniecia wady.
/. alient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawce usuniecia wady żadaa wymiany towaru
na wolny od wad al̨o zamiast wymiany rzeczy żadaa usuniecia wady. Uprawnienie to nie
przysługuje, gdy doprowadzenie towaru do zgodnóci z umowa w sposǫ́ wy̨rany przez alienta jest
niemożliwe al̨o wymagałǫy nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposǫem proponowanym
przez Sprzedawce
1,. alient nie może odstapia od umowy, w try̨ie rekojmi al̨o gwarancji, jeżeli wada Produktu jest
nieistotna.
11. Sprzedawca może odmówia zadóauczynienia żadaniu alienta wymiany towaru na wolny od
wad al̨o usuniecia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodnóci z umowa wadliwego towaru w sposǫ́
wy̨rany przez alienta jest niemożliwe al̨o w porównaniu z drugim możliwym sposǫem
doprowadzenia do zgodnóci z umowa wymagałǫy nadmiernych kosztów.
12. W przypadku, gdy alient realizujac swe uprawnienia z rekojmi za wady fizyczne lų prawne
towaru domaga sie wymiany towaru lų odstepuje od umowy dostarczenie reklamowanego towaru
do Sprzedawcy od̨ywa sie przez alienta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany Produkt należy
wówczas odesłaa na adres: Graviola Natalia Dęiec, ul. aartuska 19/22,, 80,11880 Gdásk.
18. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 19 dni od
dnia jej złożenia.

