
Regulamin sklepu internetowego 

§ 1

1. Sklep  internetowy  euroblask.pl  ,  dostępny  pod  adresem  internetowym  www.euroblask.pl ,
prowadzony jest przez P.P.H.U. Euroblask Mariola Wyrwiak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i
Informacji  o Działalnos&ci Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra włas&ciwego ds.
gospodarki, NIP 551-127-31-38  REGON 851773460

§ 2

Konsument  -  osoba  fizyczna  zawierająca  ze  Sprzedawcą  umowę w ramach  Sklepu,  której
przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Sprzedawca  – P.P.H.U.  Euroblask  Mariola   Wyrwiak  z  siedzibą  w  Andrychowie  przy  ul.
Stefana Batorego 37B, kod pocztowy 34-120, NIP 551-127-31-38  REGON 851773460

Klient - kaz8dy podmiot dokonujący zakupo& w za pos&rednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca  -  osoba fizyczna,  osoba prawna i  jednostka  organizacyjna  niebędąca  osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep  -  sklep  internetowy  prowadzony  przez  Sprzedawcę  pod  adresem  internetowym
www.euroblask.pl

Umowa  zawarta  na  odległość -  umowa  zawarta  z  Klientem  w  ramach  zorganizowanego
systemu  zawierania  umów  na  odległość  (w  ramach  Sklepu),  bez  jednoczesnej  fizycznej
obecności  stron,  z  wyłącznym  wykorzystaniem  jednego  lub  większej  liczby  środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie  -  oświadczenie  woli  Klienta  składane  za  pomocą  Formularza  Zamówienia  i
zmierzające  bezpośrednio  do  zawarcia  Umowy  Sprzedaży  Produktu  lub  Produktów  ze
Sprzedawcą.

Konto -  konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
Zamówienia,  w  szczególności  poprzez  dodanie  Produktów  do  Koszyka  oraz  określenie
warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

http://www.euroblask.pl/
http://www.euroblask.pl/


Koszyk  – element  oprogramowania  Sklepu,  w którym widoczne  są  wybrane  przez  Klienta
Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w
szczególności ilości produktów.
1.
Produkt  - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży
między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też
- stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

                                                                      § 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres e-mail sprzedawcy: biuro@euroblask.pl
2. Numer telefonu Sprzedawcy: 501-351-384
3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

 ABS Bank Spółdzielczy 97 8110 0000 2001 0016 8380 0001
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów

podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4
Informacje ogólne

1. Sprzedawca  w  najszerszym  dopuszczalnym  przez  prawo  zakresie  nie  ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane
siłą  wyższą,  niedozwolonym  działaniem  osób  trzecich  lub  niekompatybilnością  Sklepu
internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez
Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu
Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych
osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

3.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają
podatek VAT).

    4.   Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz
koszt dostawy (w tym opłaty za transport,  dostarczenie i  usługi pocztowe),  o której Klient jest
informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia
woli związania się Umową Sprzedaży.

                                                                             § 5
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby  założyć  Konto  w  Sklepie,  należy  wypełnić  Formularz  rejestracji.  Niezbędne  jest
podanie danych.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie  się  na  Konto  odbywa się  poprzez  podanie  loginu  i  hasła  ustanowionych  w

Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu

jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w



szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §
3.

§ 6
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) ;
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
koszyka” (lub równoznaczny) ;
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz
zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który
ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia
Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz
potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 7
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy
wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
3.Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym
Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia, w którym poinformował
Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument
odeśle Produkt przed upływem terminu 7 dni.
4.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

§ 7
Reklamacje, gwarancje

1.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30dni od daty otrzymania zgłoszenia.
2.Gwarancja na wyroby odblaskowe to 30dni.
3.Gwarancja na elementy z mobilnego miasteczka ruchy drogowego to 12 miesięcy.


