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ZAŁĄCZNIK NR 1 – WARUNKI SPRZEDAŻY W SERWISIE 

WWW.WIZYTOWKANAUTRY.PL 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy dokument ma zastosowanie do zawieranych za pośrednictwem Serwisu 

internetowego Umów sprzedaży między Użytkownikami dokonującymi zakupu, a 

Sprzedawcami prezentującymi za pośrednictwem infrastruktury Serwisu swoje Produkty w 

ramach Sklepów.  

2. W zakresie nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Sprzedaży, zastosowanie mają 

regulacje Regulaminu Serwisu internetowego www.wizytowkanatury.pl, w tym w 

szczególności pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w regulaminie Serwisu. 

3. Użytkownik może skontaktować się ze Sprzedawcą, w tym w szczególności złożyć zapytanie o 

konkretny Produkt, za pośrednictwem formularza udostępnionego w Serwisie.  

 

II. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY  

1. Informacje o Produktach prezentowane przez Sprzedawców na stronach internetowych 

prowadzonych przez nich Sklepów, w szczególności ich opisy oraz ceny stanowią zaproszenie 

do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.  

2. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest posiadanie aktywnego konta poczty 

elektronicznej.  

3. Zamówienie Klienta stanowi ofertę złożoną Sprzedawcy w zakresie zawarcia Umowy 

sprzedaży prezentowanych w Sklepie Produktów Sprzedawcy. Zamówienie jest składane 

drogą elektroniczną. W momencie otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o 

przyjęciu oferty, pomiędzy stronami zawarta zostaje Umowa sprzedaży.  

4. Wzajemne oświadczenia stron, o których mowa w ppkt. 3 powyżej, przekazywane są z 

wykorzystaniem infrastruktury dostępnej w Serwisie.  

5. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim i o treści zgodnej z niniejszymi Warunkami 

sprzedaży.  

6. Terminy realizacji każdego Zamówienia zostaną podane każdorazowo przez Sprzedawcę. 

 

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA ORAZ PŁATNOŚCI  

 

1. Klient w trakcie składania Zamówienia wybiera formę dostawy spośród form oferowanych 

przez danego Sprzedawcę. Informacje o formach dostawy udostępnianych przez danego 
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Sprzedawcę, wskazane są w każdym ze Sklepów przez Sprzedawców wraz z terminami. Przy 

czym, jeśli nie wskazano w danym Sklepie inaczej czas dostawy jest liczony od momentu 

zaksięgowania płatności za Zamówienie na koncie Sprzedawcy.  

2. Dokument sprzedaży, obejmujący zamówione Produkty doręczany jest są wraz z Produktem.  

3. Ceny Towarów oraz koszty dostawy podawane są w złotych polskich i są kwotami brutto.  

4. Klient dokonuje płatności za Zamówienia wraz z kosztami dostawy za pośrednictwem 

wybranej z dostępnych u danego Sprzedawcy form płatności, oraz w terminie tam 

wskazanym.  

5. W przypadku braku płatności Klienta, w terminie, o którym mowa w ppkt. 4 powyżej, 

Sprzedający lub Usługodawca w imieniu Sprzedającego może kontaktować się z Klientem w 

celu przypomnienia o płatności, w tym w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

W przypadku nie uiszczenia przez Klienta płatności w terminie, o którym mowa w ppkt. 4 oraz 

w dodatkowym terminie, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży, 

co będzie skutkowało brakiem realizacji Zamówienia Klienta. 

6. Obsługiwanie płatności przez operatora płatności nie jest związane z otwarciem rachunku 

bankowego i wszelkie operacje w nim dokonywane nie mają charakteru czynności bankowych 

w rozumieniu prawa bankowego. 

 

IV. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez 

złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy 

wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2. Klient kieruje oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 1 bezpośrednio do Sprzedawcy Produktu.  

3. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o 

odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik do niniejszych Warunków sprzedaży. 

4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu. 

5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:  

a. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, 

wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego 

zindywidualizowanych potrzeb; 

b. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu 

zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; 

c. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w 

zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze 

względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało 

otwarte po dostarczeniu. 

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 
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zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Zwrot 

powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Produkt, Klient 

według swojego wyboru odsyła Sprzedawcy. 

7. 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, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca może wstrzymać się 

ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub 

dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi 

wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta. 

8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się 

ponieść ten koszt. 

V. REKLAMACJE  

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na 

zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących 

Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona. 

2. Reklamacje Klient kieruje bezpośrednio do Sprzedawcy na adres wskazany w Sklepie danego 

Sprzedawcy. 

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, 

jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.  

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 

5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca  wezwie Klienta do jej uzupełnienia w 

niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania 

wezwania przez Klienta. 

6. 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 



Regulamin Serwisu internetowego – www.wizytowkanatury.pl 

bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie 

Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl; 

d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej 

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

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

W zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia złożonego w Sklepie prowadzonym w Serwisie 

Sprzedawca oraz Usługodawca przetwarzają informacje podane dobrowolnie przez Klientów. 

Przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę reguluje Polityka Prywatności Serwisu 

internetowego dostępna w Serwisie.  

VII. 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. 

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie 

jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach sprzedaży mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

4. Ewentualne zmiany niniejszych Warunków sprzedaży będą następować w drodze 

przewidzianej dla zmian regulaminu Serwisu internetowego i w procedurze w nim opisanej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


