
Strona i sklep internetowy jest własnością Sprzedawcy, firmy:
ZDUNEK WŁODZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „RE-WOT”
DOSIN 2, 05-140 SEROCK
NIP: 536-105-96-03
Regon: 011966381
Kontakt z firmą możliwy jest przez:

– adres e-mail rewotx@wp.pl
– nr telefonu 720855401 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, oraz w soboty w godzinach 9-14).
– listownie na adres: ZDUNEK WŁODZIMIERZ, DOSIN 2, 05-140 SEROCK

R*E*G*U*L*A*M*I*N

I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – ZDUNEK WŁODZIMIERZ, PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „RE-WOT” z siedzibą 
w DOSIN 2, 05-140 SEROCK, NIP: 536-105-96-03. Wpisane do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy 
Towary i Usługi. 
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy 
szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych 
usług Sklepu, w tym również Konsument. 
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) 
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo 
określoną w zamówieniu.
Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać 
zakupu Towarów.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy
wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego.
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 
9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. 
zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu.
3. Produkty sprzedawane są wyłącznie na terenie Polski.
4. Korespondencja jest prowadzona w języku polskim.
5. Obowiązującą walutą płatności jest Złoty Polski (zł) Nowy (PLN). 
6. Sprzedający jest Administratorem Danych Osobowych
7. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie rzeczy bez wad. Wszystkie produkty w Sklepie są wolne od wad 
fizycznych i prawnych oraz wprowadzone na rynek polski w sposób legalny i zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.
8. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe, nazwy produktów i firm zostały użyte jedynie w celu 
informacyjnym i są wyłączną własnością tych firm.

mailto:rewptx@wp.pl


III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia 
dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail.
3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez 
Sprzedawcę, przy czym:
a) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze lub przy płatności przez PayU - rozpoczyna się tego 
samego lub następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
b) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na 
koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.
4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sprzedawcy.
5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury. 
6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sprzedawcą są:
a) Telefon –  720855401 
b) E-mail – rewotx@wp.pl
c) Adres korespondencyjny Sprzedawcy: Dosin 2, 05-140 Serock
7. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym 
podatkiem oraz kosztem dostawy. 

IV. Koszty dostawy, czas realizacji zamówienia, reklamacja dostawy

1. Produkty dostarczane są wyłącznie na terenie Polski. Nie wysyłamy zagranicę.
2. Przy zamawianiu towarów koszt dostawy wyliczany jest automatycznie, na podstawie zamawianego Towaru.
3. Rodzaj przesyłki klient wybiera według własnego uznania przy składaniu zamówienia.
4. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem:
 - firmy kurierskiej: INPOST, GLS, DPD, AW-POLSKA, PAKERSI,
5. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w niedziele i 
święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
6. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle 24-48 godziny, maksymalnie 10 dni.
7. Podczas odbioru przesyłki, należy sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera. Jeśli stwierdzą Państwo 
nieprawidłowości należy od razu w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Jest on niezbędny do pozytywnego
rozpatrzenia reklamacji (warto zrobić zdjęcia przed i po otwarciu paczki).

V. Formy płatności

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
a) za pobraniem – przy odbiorze przesyłki.
b) przelewem na rachunek bankowy: 18 2490 0005 0000 4530 8667 1586
c) płatność PayU
2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w 
terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

VI. Reklamacja
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru.
2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada 
właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma 
właściwości o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu o którym Klient poinformował 
Sprzedawcę, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym. 
3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem 
osoby trzeciej.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od 
dnia wydania rzeczy Klientowi.
5. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, 



domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
6. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia 
niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że 
Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma 
zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił 
zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
9. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny 
od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady.
10. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
11. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub 
usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
12. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy.
13. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od 
dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed 
upływem dwóch lat.
Opis procedury reklamacyjnej: 
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem rewotx@wp.pl , lub w 
formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
Złożona reklamacja powinna zawierać: 
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- dokument zakupu (paragon lub faktura vat)
- okoliczności uzasadniające reklamację. 
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
14. Podczas odbioru przesyłki, należy sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera. Jeśli stwierdzą Państwo 
nieprawidłowości należy od razu w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Jest on niezbędny do pozytywnego
rozpatrzenia reklamacji (warto zrobić zdjęcia przed i po otwarciu paczki).

VII. Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy 
sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w 
terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczana towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta).

Wzór oświadczenia.(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]

ZDUNEK WŁODZIMIERZ, PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „RE-WOT”
DOSIN 2, 05-140 SEROCK

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy 
……….…………………………………………………………………………………………………………., 
numer oferty (jeżeli dotyczy)……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login (jeżeli jest)……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….



Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej) 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Sprzedawcy ZDUNEK WŁODZIMIERZ, 
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „RE-WOT”, Dosin 2, 05-140 Serock lub e-mail rewotx@wp.pl.
3. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
4. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy ZDUNEK WŁODZIMIERZ, PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANŻOWE „RE-WOT”, Dosin 2, 05-140 Serock
5. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi 
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru.
6. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu 
do umów: 
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został 
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo 
odstąpienia od umowy; 
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje 
kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności 
do użycia; 
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu 
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie 
zostało otwarte po dostarczeniu; 
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają 
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy 
sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na 
rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub 
konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub 
dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od 
umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane 
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
- zawartej w drodze aukcji publicznej; 
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu 
samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub 
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
- o 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 przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

VIII. Ochrona danych osobowych

Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony prywatności użytkowników. Działania te przejawiają się 
przede wszystkim poprzez dobieranie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 
ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator zabezpiecza dane osobowe użytkowników w 
szczególności poprzez nieudostępnianie ich osobom trzecim, oraz zapobiega przetwarzaniu ich wbrew przepisom 
prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych osobowych oraz ogranicza dostęp 
do tych danych.



Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda samych użytkowników, jak również upoważnienia 
ustawowe do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług 
oraz realizacji usług świadczonych przez Administratora w ramach sklepu.
Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym 
właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu 
realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych.
2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w 
realizacji umowy sprzedaży.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych 
uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
4. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych informuje się, co następuje:
I. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Zdunek Włodzimierz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RE-WOT, 
email: rewotx@wp.pl zwana dalej P.W. RE-WOT
II. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się na adres e-mail:  rewotx@wp.pl
III. Administrator będzie przetwarzał Pani/a dane osobowe w następujących obszarach:
a. wykonanie umowy kupna sprzedaży produktów oferowanych przez P.W. RE-WOT w celu należytego wykonania 
zlecenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b. finansowo-księgowym w celu wykonywania obowiązków prawnopodatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
c. reklamacyjnym w celu należytej obsługi posprzedażowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
IV. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać innym podmiotom Pani/a dane, jeśli będzie to 
konieczne, aby mógł wykonywać umowę.
Administrator może przekazywać Pani/a dane wyłącznie trzem grupom:
a. osobom upoważnionym przez Administratora, pracownikom którzy muszą mieć dostęp do danych, aby 
wykonywać swoje obowiązki,
b. podmiotom przetwarzającym, którym Administrator zleci czynności wymagające przetwarzania danych,
c. innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom hostingowym, 
biurom rachunkowym.
V. Pani/a dane będą przechowywane przez czas wykonywania obowiązków lub okres, przez który przepisy prawne 
nakazują przechowywać dane bądź też przez okres obowiązywania terminów przedawnienia co do mogących 
ewentualnie zaistnieć roszczeń wynikających z zawartej umowy, albo przez okres obowiązywania rękojmi/gwarancji,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych po zrealizowaniu umowy, do czasu jej
cofnięcia, ale nie dłużej niż 10 lat.
VI. Obecnie Administrator nie planuje przekazywania Pani/a danych osobowych poza Europejski Obszar 
Gospodarczy.
VII. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na
podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych);
VIII. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się 
Państwo skontaktować z biurem P.W. RE-WOT lub wysyłając maila na adres: rewotx@wp.pl
IX. W związku z przetwarzaniem danych przez P.W. RE-WOT  mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

IX. Ważne informacje i ostrzeżenia

W przypadku zakupu środków ochrony roślin:
1. Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 ptk 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 
środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku 
środków dla użytkowników profesjonalnych.
2. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy 
zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka.
3. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie.
4. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają 



kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z 
dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami)
5. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz
dla środowiska.
6. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwą.

Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki. Czyli dokonując transakcji kupujący 
potwierdza, że spełnia powyższe kryteria. 

X. Postanowienia końcowe

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą ZDUNEK WŁODZIMIERZ 
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „RE-WOT”. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych 
postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką 
dokumentów potwierdzających zakup towaru.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.
4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz 
przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail 
umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia. 
Wymagania sprzętowe i systemowe umożliwiające korzystanie ze Sklepu:
- komputer z systemem operacyjnym (np.: Windows, Linux) lub inne podobne urządzenie,
- łącze do Internetu,
- przeglądarka internetowa (np: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera lub inna),
- aktywne konto e-mail
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują 
mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami 
Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, 
pierwszeństwo mają te przepisy.
7. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i 
dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji 
Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się 
pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Koniec Regulaminu


