Telefon/e-mail:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu
oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje,
do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.).
2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed
zawarciem umowy. Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie,
odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient ( np.
pocztą elektroniczną).
4. Podstawowe definicje:
1. Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;
2. Sklep lub Sklep Internetowy: Sklep Internetowy, prowadzony przez
Sprzedawcę pod adresem internetowym http://bocciasport.com;
Sprzedawca: INFINITY TRADE SP. Z O.O., NIP:783-183-05-06 ŚWIĘTY MARCIN 29 / 8
61-806 POZNAŃ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INFINITY TRADE SP. Z O.O., NIP:783183-05-06 ŚWIĘTY MARCIN 29 / 8 61-806 POZNAŃ wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
NIP: 783-183-05-06

Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności
prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która
nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także
Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
3. Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawca czynności prawnej zakupu),
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej,
dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
5. Towar lub Produkt - towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
6. Umowa - umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta
Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
7. Zamówienie - dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji
technicznej;
8. Formularz - skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia.
ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE
1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną - sklep internetowy.
2. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
3. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych
urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta
poczty elektronicznej.
4.
Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
5. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam,
wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom.
6.
Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć
na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.
7. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej
pod adresem https://www.bocciasport.com i stanowiącej integralną część Regulaminu.

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE
1.
Administratorem danych jest 783-183-05-06 prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
INFINITY TRADE SP. Z O.O., NIP:783-183-05-06 ŚWIĘTY MARCIN 29 / 8
61-806 POZNAŃ wpisany
do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 783-183-05-06
który prowadzi
działalność za pośrednictwem Sklepu.
2.
Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na
stronie WWW Sklepu.
3.
Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym
na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi
podpis
przepisami prawa.
4.
Dane będą używane w celach marketingowych, w tym w celu profilowania, przez okres korzystania ze
Sklepu przez Użytkownika.
5.
Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Portalu jest możliwy po
uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest
dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
6.
Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
7.
Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane
będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak
najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i
nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP.
8.
Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo do modyfikacji, usunięcia ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
9.
Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym.
10.
Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w
obowiązujących przepisach prawa.
11.
Klient ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą wcześniej udzielił.
12.
Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
ROZDZIAŁ 4. SPRZEDAŻ
§ 1. Towary
1.
Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.
2.
Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
3.
Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży Towaru nowego i bez wad.
4.
Na Towary może być udzielona gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym
zakresie znajduje się przy opisie Towaru.
§ 2. Zamówienia i ich realizacja
1.
Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepu.
2.
Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze
stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
3. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu,
przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych oraz polityki prywatności i plików
cookies.
4. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w
soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
5. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku ( pola) oznaczonego
„zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail
potwierdzenie Zamówienia.
6. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 2 dni roboczych.
7. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient

powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem
zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.
8. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
•
wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
•
podanie danych do formularza zamówienia opcjonalnie do formularza logowania,
•
wybór formy płatności;
•
zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Kupuję i płacę”;
•
wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;
9.
Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
10.
Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
•
przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu Internetowego;
•
dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
11.
Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim.
12.
Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
•
dane Sklepu Internetowego, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
•
opis produktu;
•
jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
•
cenę zamówienia =cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. dostawy);
•
formę dostawy - w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot.
dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
•
nr konta jeżeli wybrał przedpłatę;
§ 3. Płatności
1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich ( ceny zawierają
podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru
podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
2. Koszty związane z dostawą Towaru ( np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne
koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru.
Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
3. Klient może wybrać formę płatności:
1. zapłata przed wysyłką Towaru ( przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać
należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta
na rachunku bankowym Sklepu;
2. zapłata przy odbiorze Towaru ( za pobraniem) - Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze
Towaru. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi wraz z Towarem.
5.
§ 4. Dostawa
1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według
wyboru Klienta. Wysyłka realizowana za pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać dostarczana
w ciągu 1-3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru, natomiast za pośrednictwem firmy kurierskiej - w ciągu 1
dnia roboczego od dnia wysyłki Towaru.
3. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje
obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Maksymalny termin dostawy w stosunku do Konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu
wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu.
Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.
§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta
1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj.
dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych
gwarancji finansowych.

ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Z chwilą wydania Towaru Klientowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania
Towaru Konsumentowi.
2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami dokonujących
zakupów jako Przedsiębiorca.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (
rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2014.121ze podpis
zm.), z tym
zastrzeżeniem, że jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca
odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia
wydania Towaru.
ROZDZIAŁ 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Reklamacje dotyczące wad Towaru Konsument powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie
pisemnej. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres:
Ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań.
2. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za
niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmię Sprzedawcy w
ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.3. Reklamacja
powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, ewentualnie także dokumentację
fotograficzną.
4.Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje
się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem
Konsumenta.

ROZDZIAŁ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Niniejszy rozdział dotyczy Klientów będących Konsumentami.
1.
Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia
doręczenia mu zamówionego towaru stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania
powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres: INFINITY TRADE SP. Z
O.O., NIP:783-183-05-06 ŚWIĘTY MARCIN 29 / 8 61-806 POZNAŃ W przypadku odstąpienia od umowy
zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie
niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar
należy zwrócić na poniższy adres: INFINITY TRADE SP. Z O.O., NIP:783-183-05-06 ŚWIĘTY MARCIN 29
/ 8
61-806 POZNAŃ Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące
wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.
2. Jeżeli Konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu
konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
3. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi
Konsument, chyba, że Właściciel zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie
odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym
odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu
wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Właściciel dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 14
dni od daty otrzymania towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Właściciel
wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu

takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny
sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu Internetowego oraz dołączony
jest do niniejszego regulaminu.
6.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
•
świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub
ściśle związanych z jego osobą ( np. zamówienie indywidualne)
•
świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
•
świadczeń, których przedmiotem 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;
•
świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
•
świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

ROZDZIAŁ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami
zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2.Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne
są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
•
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
•
Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z
wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
•
wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a
sklepem;
•
powiatowy ( miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów ( m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800
007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
•
platformie
Online
Disputes
Resolution
(
ODR)
dostępnej
pod
adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
3.Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży
będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w
przypadku niedojścia Stron do porozumienia - przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.
ZAŁĄCZNIK 1
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Miejscowość i data:
INFINITY TRADE SP. Z O.O., NIP:783-183-05-06 ŚWIĘTY MARCIN 29 / 8
Kupującego
Imię i nazwisko:
Adres :

61-806 POZNAŃ Dane

Nr zamówienia:
Nr konta:
Informacje o produktach
Nazwa produktu:
Data zakupu:
Wartość zakupionego produktu ( wraz z kosztem dostawy):

podpis

Forma zapłaty:
Data otrzymania produktu:
Oświadczenia Kupującego
Zgodnie z obowiązującym powszechnie prawem odstępuję od umowy zawartej na odległość. W związku z tym proszę
o dokonanie zwrotu wpłaconej przeze mnie należności na wskazany powyżej numer konta bankowego.

ZAŁĄCZNIK 2
FORMULARZ
REKLAMACYJNY
, dnia .....................................................................................................................................................................
ul.
/dane Użytkownika
SUMO SP ZOO, Św. Marcin 28/9, 61-806 Poznań.
Nazwa reklamowanego produktu
Data zakupu produktu: ........................................................................................................
Data doręczenia produktu: ..................................................................................................
Data zauważenia wady: ......................................................................................................
podstawą zgłoszenia reklamacji naprawy/ zwrotu jest sporządzenie dokładnego opisu: ( podanie dokładnego opisu
jest niezbędne)
Opis:

Zgłaszam chęć dokonania reklamacji nieodpłatnie poprzez: ( niezbędne jest wskazanie żądania sposobu dokonania
reklamacji):
a)
Naprawa;
b)
Wymiana;
c)
Obniżeniu ceny;
d)
Odstąpienie od umowy, jeżeli wada była ISTOTNA dokonanie przelewu na mój rachunek
bankowy
w
Banku
podpis
nr rachunku..................................................................
MIEJSCOWOŚĆ ................................................DATA,
PODPIS
UWAGA! Zwrot ceny za usługę możliwy jest poprzez przelew bankowy na wskazane konto bankowe.

