Regulamin Sklepu Internetowego https://vectra.samsung24.eu/
obowiązujący od dnia 01.12.2019 roku

Sklep Internetowy https://vectra.samsung24.eu/ prowadzony jest przez:
VESCOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Łodzi, przy ul.
Cebertowicza 52, 91-164 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000389145, NIP
9471977845, REGON 101099457.

Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy;

2.

Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne
przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności
dokonująca zakupów;

3.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2019.1145 ze zm.);

4.

Konsument -osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5.

Koszyk - funkcjonalność Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez
Klienta produkty do zakupu.

6.

Podmiot realizujący płatność - zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot,
pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą
płatniczą.
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7.

PDF- (skrót od Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie opracowany
przez firmę Adobe Systems;

8.

Regulamin – niniejszy dokument;

9.

Sklep Internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod
domeną internetową https://vectra.samsung24.eu/.

10.

Sprzedawca – VESCOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą
w Łodzi, przy ul. Cebertowicza 52, 91-164 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS 0000389145, NIP 9471977845, REGON 101099457;

11.

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy
każdym z prezentowanych produktów;

12.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

13.

Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

14.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U.2019.134 ze zm.);

15.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 ze zm.);

16.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 1 Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za
pośrednictwem Sklepu Internetowego vectra.samsung24.eu przez Vescom Spółka
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z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Cebertowicza 52, 91164 Łódź.
2.

Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
a) przesyłanie wiadomości e-mail na adres podany w sekcji sklepu oznaczonej jako
„kontakt”.
b) telefonicznie pod numerem +48 42 207 00 70

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej
https://vectra.samsung24.eu/regulamin

3.

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego
spowodowane siłą wyższą (zdarzeniem zewnętrznym, którego skutków nie da się
przewidzieć, ani też im zapobiec). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie
Usługi zostanie zawieszone na okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny na
likwidację szkód działania siły wyższej.

§ 2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań
technicznych:
a) komputer z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji
28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
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2.

Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie
z jego przeznaczeniem.

3.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do
zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie Internetowym.

4.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
c) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz
dla Sprzedawcy,
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie
w zakresie własnego użytku osobistego,
e) powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na
prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od
jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy
techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5.

W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń
z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług
z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

6.

Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie
w ramach Sklepu Internetowego naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra
osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego
Regulaminu. O zamiarze i przyczynie zablokowania konta Klienta, Klient każdorazowo
zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie
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Internetowym.

Zablokowanie

konta

oznacza

rozwiązanie

umowy

z Klientem

o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

§ 3 Usługi
1.

Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych
Usług polegających na:
a) przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
b) udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie
Zamówienia w Sklepie Internetowym,
c) udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze
Sprzedawcą.

2.

Umowa:
a) o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie
Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą
zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
b) o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza
umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana
jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
c) o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza
umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony
i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.

3.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 4 Warunki realizacji zamówień
1.

Za pośrednictwem elektronicznego formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być
składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
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2.

Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez wypełnienie elektronicznego formularza
Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia,
a w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy oraz adres e-mail.

3.

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego
i udostępnionego w nim elektronicznego formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru
towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi
komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej.

4.

Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do
koszyka.

5.

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych
danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego
Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje
dotyczące:
d) opisu przedmiotu Zamówienia,
e) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami,
w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów, jeśli takie występują,
f) metody płatności,
g) danych kontaktowych Klienta,
h) danych do faktury

6.

W celu wysłania Zamówienia należy zaakceptować treść Regulaminu Sklepu
Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej
realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta oraz
naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

7.

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy
sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
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8.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia
Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne
potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9.

Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej
potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy
o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 7 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta
zawarta zostaje umowa sprzedaży.

10.

Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na dostarczenie faktur VAT oraz
w przypadku zwrotów i uznanych reklamacji – faktur korygujących VAT kanałami
elektronicznymi. Faktury wysyłane są w formie plików PDF pocztą elektroniczną na adres
e-mail podany w elektronicznym formularzu Zamówieniu.

11.

W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca ma prawo do
anulowania Zamówienia. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontaktowy
znajdujący się na stronie sklepu opisując swoją intencję oraz zamieszczając numer
zamówienia.

12.

W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie
ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu
zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 5 Dostawa
1.

Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się
na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia za pośrednictwem firmy
kurierskiej.

2.

Sprzedawca wraz z potwierdzeniem zarejestrowania Towaru dostarcza Klientowi fakturę
VAT w wersji elektronicznej w pliku PDF.

§ 6 Informacje o Towarach
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1.

Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią
zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad
fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.

Ceny produktów wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego zawierają
podatek VAT i podawane są w złotych polskich oraz zawierają koszt dostawy.

4.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju
akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu,
nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny,
warunków promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 7 Promocje
1.

Sprzedawca ma prawo organizować promocje produktowe obniżające cenę Towaru
zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie
Towaru.

2.

Szczegółowe zasady Promocji określone są każdorazowo na stronie Sprzedawcy.

§ 8 Formy płatności
1.

Metodą płatności jest płatność elektroniczna. Realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie
po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po
otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu
płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu
Zamówienia.

2.

Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem
PayU. Przedmiotowe usługi świadczy PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań,
przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję
Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012,
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wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości
4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP:
779-23-08-495, REGON 300523444.
3.

Obsługa realizacji zapłaty przez Kupującego za Towar, w ramach usługi płatniczej, odbywa
się na zasadach określonych w regulaminie dostępnym na stronie www.payu.pl.

§ 9 Uprawnienie do odstąpienia od umowy
1.

Klient będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez
złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.

Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i jest
opublikowany na stronie serwisu.

3.

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub
w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4.

Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta
prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.

Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy;
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c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
d) umowy, w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w
celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy
dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza
Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji,
prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub Towarów;
f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy.
6.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za
niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że
zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od daty dostarczenia Towaru. Zakupiony Towar należy
zwrócić na adres Sprzedawcy.

7.

Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy Towaru w stanie niewykraczającym
poza konieczny do stwierdzenia charakter Towaru, a także jej cechy i funkcjonowanie.

§ 10 Zwrot płatności Klientom
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1.

Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie
dokonane przez niego płatności, z wyłączeniem kosztów dostarczenia Towaru. Sprzedawca
dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób
ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać
się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru lub
dostarczenia przez Klienta dowodu jej dostarczenia, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

2.

Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że to Sprzedawca
zgodził się go ponieść.

3.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru
produktu, jego cechy lub funkcjonowania.

4.

W przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji Towaru z Zamówienia, do którego
dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy
gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę
zwróconych lub zareklamowanych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z
ceną gratisu.

5.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo
skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania
Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego
numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych
umożliwiających dokonanie zwrotu.

6.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie
zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych,
imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
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§ 11 Warunki reklamacji
1.

Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną
lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów
z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

2.

Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji
Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3.

W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć
reklamowany Towar do Sprzedawcy i opisem reklamacji na adres Vescom Sp. z o.o. Sp.
k., ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź.

4.

W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia
w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

5.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca niezwłocznie
wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość
złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu,
usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 12 Warunki gwarancji
1.

Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez
producenta bądź importera. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek
sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie
z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

2.

Szczegółowe informacje dotyczące treści gwarancji dostępne są na infolinii serwisu pod
numerem +48 42 207 00 70.
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3.

W przypadku produktu, na który producent lub importer udzielił gwarancji, Klient może
reklamować produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji w tym wypadku Klient
reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji),
a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według
swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo
do Sprzedawcy;
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim
przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 Regulaminu.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1.

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego
z zawartej Umowy Sprzedaży.
b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem,
a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym
numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

13

d) Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy
internetowej

ODR,

dostępnej

pod

adresem

internetowym:

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

§ 14 Ochrona danych osobowych
1.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych
przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w tym dokonywania
zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest
dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych
może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz
dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

2.

Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę, tj. VESCOM Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Cebertowicza 52, 91-164 Łódź,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w
Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000389145, NIP 9471977845,
REGON 101099457 oraz przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul.
Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru
Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w
całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495,
REGON 300523444.

3.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,
zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów zamówionych przez
Klienta w Sklepie Internetowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie
z Polityką Prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
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4.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i
usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto
Klienta.

5.

Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w formularzu rejestracyjnym Klienta
oznacza wyrażenie zgody na ich zbieranie i przetwarzanie w zakresie niezbędnym
do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług
świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

§ 15 Postanowienia końcowe
1.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który
jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami
właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. (Dz.U. 2016.380 ze zm.).

2.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który
nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego,
zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego,
przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach
konsumenta.

4.

Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Klient zostanie
poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej
zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie
krótszy niż 7 dni od dnia ich ogłoszenia, z zastrzeżeniem, że Usługi rozpoczęte przed
wejściem w życie zmian są prowadzone na dotychczasowych zasadach.

§ 16 Załączniki
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1. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część i widnieją do
wglądu na stronie internetowej serwisu:
Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
Załącznik nr 2 Polityka prywatności
Załącznik nr 3 Polityka plików Cookies
Załączniki znajdują się na stronie serwisu do pobrania pod adresem:
https://vectra.samsung24.eu/regulamin
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