
Regulamin sklepu internetowego obowiązuje  
do 30.06.2017 r. 

§1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego 

dostępnego pod adresem www.sklep.hunter-polska.eu 

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest 

zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w 

czasie realizacji Zamówienia. 

3. Sklep internetowy www.sklep.hunter-polska.eu prowadzi sprzedaż detaliczną 

za pośrednictwem sieci Internet 

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem. 

5. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie internetowej są cenami brutto, 

podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. 

6. Wszystkie towary oferowane w sklepie www.sklep.hunter-polska.eu są 

fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i 

prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

7. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy 

prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających 

dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. 

  

§2 
Zamówienia 

1. Zamówienia można składać poprzez proces zamówień na stronie internetowej 

Sklepu. 

2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny 

na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. 

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych 

pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza 

przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie.  

W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, sprzedający skontaktuje się z 

Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, sprzedający ma prawo 

do anulowania zamówienia. 

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy 

kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: 

cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład 

zestawu, termin i sposób dostawy. 

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty 

w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę 

zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą 

potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. 
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6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania 

paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do 

wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-

mail, w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w 

szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z 

załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również 

do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie 

przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz 

trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. 

7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

W trakcie składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie 

danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego sprzedającego w 

celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W wypadku 

udzielenia zgody Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania 

oraz żądania ich usunięcia. 

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu 

ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient 

powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego 

konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem 

znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane sprzedającemu i 

Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed 

niepowołanym dostępem osób trzecich. 

9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu 

wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w 

przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w 

przypadku opcji „za pobraniem”. 

  

§3 
Płatności 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności. 

2. Ceny przesyłek określone są w zakładce Koszty dostawy. 

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. 

4. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu 

(fakturę). 

  

§4 
Koszty i termin wysyłki 
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1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. 

firmy kurierskiej DPD) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie 

firmy. 

2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub 

podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta 

niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który 

uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym 

towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on 

zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności 

„przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na 

stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku 

bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). 

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki), określonymi w 

zakładce Koszty dostawy. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej 

chwili, klikając w link „Koszt Dostawy”. 

  

§5 
Reklamacje 

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do sklepu, 

na swój koszt, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. 

2. W przypadku uznania reklamacji koszty wysyłki są zwracane klientowi. 

3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni od 

daty otrzymania przez Sklep reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, 

reklamowany towar zostanie doprowadzony do stanu zgodnego z umową bądź 

zostanie wymieniony na nowy. W przypadku braku możliwości naprawienia 

towaru lub wymiany na nowy, Klient otrzyma zwrot kosztów zakupu towaru 

wraz z kosztem pierwotnej dostawy. 

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi 

nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. W 

wypadku reklamacji bezzasadnej koszty przesyłki ponosi Klient. 

5. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć towarów, a wynikające z 

indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie 

mogą być podstawą do reklamacji towaru. 

6. Dalsze uprawnienia związane z wadliwością sprzedanego towaru reguluje 

ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży 

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. nr 141, 

poz. 1176). 

  

§6 
Ochrona prywatności 
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1. Administratorem danych osobowych jest właściciel Sklepu. 

2. Dane osobowe przekazane właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z 

tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia 

złożenie i realizację zamówienia Klienta. 

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu 

materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. 

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, 

żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania. 

  

§7 
Wejście w życie i zmiany Regulaminu 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie 

internetowej Sklepu. 

2. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o wszelkich 

zmianach Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. 

3. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania, nastąpiła zmiana 

Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. 

W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po 

wprowadzeniu do niego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są 

możliwe. 

4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian 

przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. 

5. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu 

będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. 

6. Wszystkie zamówienia przyjęte przez właściciela Sklepu do realizacji przed 

dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który 

obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta. 

  

§8 
Własność intelektualna 

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na 

stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej 

zgody Sklepu. 

  

§8 
Postanowienia końcowe 



1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw 

konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 

niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.), Ustawy z dnia 27 lipca 

2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie 

Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.), Ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z 

wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą 

rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i 

miejscowej, zgodnie z Ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania 

cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.). 

 


