
REGULAMIN

1. Sklep Herbatkowo.com.pl jest prowadzony przez firmę:

F.H.U. Cassiopeia Andrzej Chruślak

ul. Duńska 59/8

71-795 Szczecin

NIP: 671-152-80-81, REGON: 320466541,

nr wpisu do ewidencji: P/046422/08

KONTO BANKOWE: 45 1140 2004 0000 3602 5811 0148

dalej nazywaną „Sprzedajacym”.

2. Kupujacym moze być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 
posiadajaca osobowosci prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamowienia mozna składać 24 godziny na dobe.

4. Zawarcie umowy nastepuje z chwila złozenia zamowienia przez Klienta. Realizacja zamowień płatnych za 
pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu 
płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura lub paragon) jest 
wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiemna podany przez Klienta w formularzu zamowienia adres.

6. Sprzedajacy ponosi odpowiedzialnosć przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodnosci towaru z 
umowa zgodnie z art. 10 Ustawy o szczegolnych warunkach sprzedazy konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i 
pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

7. W przypadku niezgodnosci towaru z umowa, pismo okreslajace niezgodnosć oraz oczekiwania dotyczace 
sposobu realizacji zobowiazania, nalezy przesłać na adres Sprzedajacego.

8. Każdemu klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu artykułu 22[1] Kodeksu Cywilnego i 
korzystającego ze sklepu internetowego Herbatkowo przysługuje- na podstawie przepisów prawa- prawo do 
odstąpienia od umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. 
Oświadczenie o odstąpieniu powinno być wysłane na adres F.H.U. Cassiopeia Andrzej Chruślak, ul. Duńska 
59/8, 71-795 Szczecin lub mailem na sklep@herbatkowo.com.pl. Prawo do odstapienia przysługuje 
konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez 
konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle 
oświadczenie o odstąpieniu na adres powyżej. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, 
umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, 
chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastapić niezwłocznie, nie 
później, niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: F.H.U. Cassiopeia Andrzej 
Chruślak, ul. Duńska 59/8, 71-795 Szczecin. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, 
o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez F.H.U. 
Cassiopeia Andrzej Chruślak świadczeniach o właściwościach zamówionych przez konsumenta.



9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedajacego wyrazone sa w polskiej walucie i sa cenami brutto 
(zawieraja podatek VAT). Ceny towarow nie zawieraja kosztu dostawy, ktory okreslony jest w cenniku 
dostaw.

10. Zadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie moze być 
rowniez w ten sposob interpretowane, gdyz w przypadku niezgodnosci jakiejkolwiek czesci regulaminu z 
obowiazujacym prawem Sprzedajacy deklaruje bezwzgledne podporzadkowanie sie i stosowanie tego prawa 
w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

11. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci beda powiadomieni droga elektroniczna (na 
wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni 
przed wejsciem w zycie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

12. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostepna dla Klienta w zakładce 
regulamin (http://www.herbatkowo.com.pl/terms.php). W trakcie realizacji zamowienia oraz
w całym okresie opieki posprzedazowej Klienta obowiazuje regulamin zaakceptowany przez niego przy 
składaniu zamowienia. Za wyjatkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i 
poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

13. Sprzedajacy zapewnia Klientowi poprawnosć działania sklepu internetowego
w nastepujacych przegladarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub 
nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na 
ekranach o rozdzielczosci poziomej powyzej 1024 px. Uzywanie oprogramowania firm trzecich majacych 
wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalnosć przegladarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari 
moze mieć wpływ na poprawne wyswietlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalnosci sklepu 
Herbatkowo.com.pl, nalezy je wszystkie wyłaczyć.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje sie odpowiednie obowiazujace przepisy 
prawne. Kwestie sporne rozpatruje sad własciwy miejscowo
i rzeczowo.

http://www.herbatkowo.com.pl/terms.php

