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Za³¹czniki:

1. Przyk³adowy wzór formularza odst¹pienia od umowy zawartej na odleg³oœæ.

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostêpny pod adresem internetowym www.sonarsklep.pl prowadzony jest przez AGNIESZKÊ  

BIA£EK prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹  SONAR AGNIESZKA BIA£EK  (adres miejsca  

prowadzenia dzia³alnoœæ i adres do korespondencji : ul. Braci Kobylañskich 3, 26-340 Drzewica) wpisan¹ do  

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez  

ministra w³aœciwego do spraw gospodarki, NIP 7991381810, REGON 672724789, adres poczty elektronicznej:  

bok@sonarsklep.pl.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiêbiorców korzystaj¹cych ze Sklepu  

Internetowego (za wyj¹tkiem pkt. 10 Regulaminu, który skierowany jest wy³¹cznie do przedsiêbiorców).  

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj¹ na celu wy³¹czaæ ani ograniczaæ jakichkolwiek praw konsumentów  

przys³uguj¹cych im na mocy bezwzglêdnie wi¹¿¹cych przepisów prawa - wszelkie ewentualne w¹tpliwoœci  

t³umaczy siê na korzyœæ konsumenta. W przypadku niezgodnoœci postanowieñ niniejszego Regulaminu z  

powy¿szymi przepisami, pierwszeñstwo maj¹ przepisy.

1.3. Definicje:

1.1. DZIEÑ ROBOCZY – jeden dzieñ od poniedzia³ku do pi¹tku z wy³¹czeniem dni ustawowo wolnych od  

pracy.

1.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostêpny w Sklepie Internetowym umo¿liwiaj¹cy utworzenie  

Konta. 

1.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostêpny w Sklepie Internetowym umo¿liwiaj¹cy z³o¿enie  

Zamówienia.

1.4. KLIENT – Us³ugobiorca, który zamierza zawrzeæ lub zawar³ Umowê Sprzeda¿y ze Sprzedawc¹.

1.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.6. KONTO – oznaczony indywidualn¹ nazw¹ (loginem) i has³em podanym przez Us³ugobiorcê zbiór zasobów 

w systemie teleinformatycznym Us³ugodawcy, w którym gromadzone s¹ dane Us³ugobiorcy w tym  

informacje o z³o¿onych Zamówieniach.

1.7. NEWSLETTER – elektroniczna us³uga dystrybucyjna œwiadczona przez Us³ugodawcê za poœrednictwem  

poczty elektronicznej e-mail, która umo¿liwia wszystkim korzystaj¹cym z niej Us³ugobiorcom  

automatyczne otrzymywanie treœci kolejnych edycji newslettera zawieraj¹cego informacje o nowoœciach i  

produktach w Sklepie Internetowym.

1.8. PRODUKT – dostêpna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma bêd¹ca przedmiotem Umowy Sprzeda¿y  

miêdzy Klientem a Sprzedawc¹. 

1.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.



1.10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Us³ugodawcy dostêpny pod adresem internetowym  

www.sonarsklep.pl.

1.11. SPRZEDAWCA; US£UGODAWCA – AGNIESZKA BIA£EK prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod  

nazw¹ SONAR AGNIESZKA BIA£EK (adres miejsca prowadzenia dzia³alnoœæ i adres do korespondencji: 

ul. Braci Kobylañskich 3, 26-340 Drzewica) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœci  

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w³aœciwego do spraw gospodarki, NIP 

7991381810, REGON 672724789, adres poczty elektronicznej: bok@sonarsklep.pl.

1.12. UMOWA SPRZEDA¯Y – Umowa Sprzeda¿y Produktu zawarta miêdzy Klientem, a Sprzedawc¹ za  
poœrednictwem Sklepu Internetowego.

1.13. US£UGA ELEKTRONICZNA – us³uga œwiadczona drog¹ elektroniczn¹ przez Us³ugodawcê na rzecz  
Us³ugobiorcy za poœrednictwem Serwisu Internetowego.

1.14. US£UGOBIORCA – osoba fizyczna posiadaj¹ca pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, osoba prawna  

albo jednostka organizacyjna nieposiadaj¹ca osobowoœci prawnej, której ustawa przyznaje zdolnoœæ  

prawn¹ korzystaj¹ca z Us³ugi Elektronicznej. 

1.15. ZAMÓWIENIE - oœwiadczenie woli Klienta zmierzaj¹ce bezpoœrednio do zawarcia Umowy Sprzeda¿y  

Produktu ze Sprzedawc¹.

2. RODZAJE I ZAKRES US£UG ELEKTRONICZNYCH

2.1. Us³ugodawca œwiadczy za poœrednictwem Sklepu Internetowego nastêpuj¹ce Us³ugi Elektroniczne:

1.16. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.

1.17. Umo¿liwienie z³o¿enia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wype³nienie Formularza  

Zamówienia.

1.18. Newsletter. 

3. WARUNKI ŒWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŒWIADCZENIE US£UG ELEKTRONICZNYCH

3.1. Odp³atnoœæ: 

1.19. Œwiadczenie Us³ug Elektronicznych przez Us³ugodawcê jest nieodp³atne.

3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

1.20. Umowa o œwiadczenie Us³ugi Elektronicznej polegaj¹cej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym  

zawierana jest na czas nieoznaczony. 

1.21. Umowa o œwiadczenie Us³ugi Elektronicznej polegaj¹cej na umo¿liwieniu z³o¿enia Zamówienia w Sklepie  

Internetowym poprzez wype³nienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega  

rozwi¹zaniu z chwil¹ z³o¿enia Zamówienia.

1.22. Umowa o œwiadczenie Us³ugi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.3. Wymagania techniczne niezbêdne do wspó³pracy z systemem teleinformatycznym, którym pos³uguje siê  

Us³ugodawca:

1.23. Komputer, laptop lub inne urz¹dzenie multimedialne z dostêpem do Internetu.

1.24. Dostêp do poczty elektronicznej.

1.25. Przegl¹darka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wy¿szej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i  

wy¿szej, Opera w wersji 7.0 i wy¿szej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wy¿szej.

1.26. Zalecana rozdzielczoœæ ekranu: 1280x800.

1.27. W³¹czenie w przegl¹darce internetowej Cookies, Flash oraz Javascript.

3.4. Us³ugobiorca obowi¹zany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi  

obyczajami maj¹c na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw w³asnoœci intelektualnej osób trzecich.

3.5. Us³ugobiorca obowi¹zany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.6. Us³ugobiorcê obowi¹zuje zakaz dostarczania treœci o charakterze bezprawnym.

3.7. Szczegó³owe warunki zawierania umów o œwiadczenie Us³ug Elektronicznych okreœlone s¹ na stronie Sklepu  

internetowego pod adresem: http://www.sonarsklep.pl/krok-za-krokiem-pm-13.html.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA¯Y

4.1. Og³oszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu  

Internetowego, w szczególnoœci ich opisy, parametry techniczne i u¿ytkowe oraz ceny, stanowi¹ zaproszenie do  

zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.



4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w z³otych polskich i zawiera wszystkie  

sk³adniki, w tym podatek VAT oraz c³a. Ceny nie zawieraj¹ jednak ewentualnych kosztów dostawy i p³atnoœci,  

które s¹ wskazywane w trakcie sk³adania Zamówienia.

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wi¹¿¹ca w chwili z³o¿enia przez Klienta  

Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezale¿nie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mog¹ siê  

pojawiæ w odniesieniu do poszczególnych Produktów po z³o¿eniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. Zawarcie Umowy Sprzeda¿y za pomoc¹ Formularza Zamówieñ

1.28. W celu zawarcia Umowy Sprzeda¿y niezbêdne jest wczeœniejsze z³o¿enie przez Klienta Zamówienia.

1.29. Po z³o¿eniu Zamówienia Sprzedawca niezw³ocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje zwi¹zanie  

Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia nastêpuje poprzez przes³anie stosownej 

wiadomoœci na adres poczty elektronicznej Klienta zawieraj¹cej oœwiadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu  

Zamówienia.

1.30. Nastêpnie Sprzedawca w ci¹gu 1 Dnia Roboczego (termin zwi¹zania Zamówieniem) mo¿e przyj¹æ  

Zamówienie do realizacji. Przyjêcie Zamówienia do realizacji nastêpuje przez przes³anie stosownej  

wiadomoœci na adres poczty elektronicznej Klienta zawieraj¹cej oœwiadczenie Sprzedawcy o przyjêciu  

Zamówienia do realizacji (przyjêcie oferty).

1.31. Z chwil¹ otrzymania przez Klienta wiadomoœci e-mail, o której mowa w pkt. 4.4.3. zostaje zawarta  

Umowa Sprzeda¿y miêdzy Klientem, a Sprzedawc¹.

4.5. Ka¿da Umowa Sprzeda¿y bêdzie potwierdzana dowodem zakupu.

5. SPOSOBY  P£ATNOŒCI

5.1. Sprzedawca udostêpnia nastêpuj¹ce sposoby p³atnoœci: 

1.32. P³atnoœæ gotówk¹ przy odbiorze osobistym.

1.33. P³atnoœæ za pobraniem przy odbiorze przesy³ki.

1.34. P³atnoœæ przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

1.35. Bank: Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski SA.

1.36. Numer rachunku: 50 1020 5558 1111 1092 8860 0066.

6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

6.1. Sprzedawca udostêpnia nastêpuj¹ce sposoby dostawy Produktu:

1.37. Paczka pocztowa; paczka pocztowa pobraniowa.

1.38. Paczka kurierska; paczka kurierska pobraniowa.

1.39. Przesy³ka paletowa.

1.40. Odbiór osobisty pod adresem: ul. Braci Kobylañskich 3, 26-340 Drzewica w nastêpuj¹ce dni: od  

poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 08:00 – 16:00 (z wy³¹czeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

6.2. Dostawa Produktów dostêpna jest na terytorium pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej.

6.3. Ewentualne koszty dostawy s¹ wskazywane w trakcie sk³adania Zamówienia. S¹ one uzale¿nione od wybranego  

przez Klienta sposobu dostawy oraz p³atnoœci. Koszty dostawy wskazane s¹ równie¿ na stronie Sklepu  

Internetowego w zak³adce „Cennik”.

6.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba ¿e w opisie danego Produktu lub w  

trakcie sk³adania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten nale¿y liczyæ w nastêpuj¹cy sposób:

1.41. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p³atnoœci przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego  

Sprzedawcy.

1.42. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p³atnoœci za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy  

Sprzeda¿y.

7. WARUNKI ROZWI¥ZYWANIA UMÓW O ŒWIADCZENIE US£UG ELEKTRONICZNYCH

7.1. Wypowiedzenie umowy o œwiadczenie Us³ugi Elektronicznej: 

1.43. Wypowiedzeniu mo¿e ulec umowa o œwiadczenie Us³ugi Elektronicznej bezterminowa o charakterze  

ci¹g³ym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).

1.44. Us³ugobiorca mo¿e wypowiedzieæ umowê bez wskazywania przyczyn poprzez przes³anie stosownego  

oœwiadczenia w szczególnoœci za poœrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@sonarsklep.pl lub 

te¿ pisemnie na adres: ul. Braci Kobylañskich 3, 26-340 Drzewica . Umowa w takim wypadku wygasa po  

up³ywie 7 dni od dnia z³o¿enia oœwiadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).



1.45. W wypadku Us³ugobiorców bêd¹cych jednoczeœnie konsumentami Us³ugodawca mo¿e wypowiedzieæ  

umowê o œwiadczenie Us³ugi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ci¹g³ym w przypadku, gdy  

Us³ugobiorca obiektywnie ra¿¹co albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególnoœci gdy dostarcza  

treœci o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania  

lub usuniêcia naruszeñ z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po  

up³ywie 7 dni od dnia z³o¿enia oœwiadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

1.46. W wypadku Us³ugobiorców nie bêd¹cych jednoczeœnie konsumentami Us³ugodawca mo¿e wypowiedzieæ  

umowê o œwiadczenie Us³ugi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ci¹g³ym ze skutkiem  

natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes³anie stosownego oœwiadczenia za  

poœrednictwem poczty elektronicznej lub te¿ pisemnie na adres Us³ugobiorcy wskazany w ramach Konta.

7.2. Us³ugodawca i Us³ugobiorca mog¹ rozwi¹zaæ umowê o œwiadczenie Us³ugi Elektronicznej w ka¿dym czasie w  

drodze porozumienia stron.

8. TRYB POSTÊPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Reklamacje z tytu³u niezgodnoœci Produktu z Umow¹ Sprzeda¿y: 

1.47. Podstawa i zakres odpowiedzialnoœci Sprzedawcy wobec Klienta bêd¹cego osob¹ fizyczn¹, który nabywa  

Produkt w celu niezwi¹zanym z dzia³alnoœci¹ zawodow¹ lub gospodarcz¹, z tytu³u niezgodnoœci Produktu z 

Umow¹ Sprzeda¿y s¹ okreœlone w szczególnoœci ustaw¹ o szczególnych warunkach sprzeda¿y  

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze  

zm.).

1.48. Zawiadomienia o niezgodnoœci Produktu z Umow¹ Sprzeda¿y oraz zg³oszenia odpowiedniego ¿¹dania  

mo¿na dokonaæ w szczególnoœci za poœrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@sonarsklep.pl lub  

te¿ pisemnie na adres: ul. Braci Kobylañskich 3, 26-340 Drzewica. Gdy jest to mo¿liwe i niezbêdne dla  

oceny niezgodnoœci Produktu z umow¹ nale¿y go dostarczyæ na adres: ul. Braci Kobylañskich 3, 26-340  

Drzewica.

1.49. Sprzedawca ustosunkuje siê do ¿¹dania Klienta niezw³ocznie, nie póŸniej ni¿ w terminie 14 dni.  

OdpowiedŸ w sprawie reklamacji jest wysy³ana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez  

Klienta sposób.

1.50. W przypadku Produktów objêtych równie¿ gwarancj¹ Sprzedawca informuje, i¿ gwarancja na sprzedany  

towar konsumpcyjny nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z  

niezgodnoœci towaru z umow¹.

8.2. Reklamacje zwi¹zane ze œwiadczeniem Us³ug Elektronicznych przez Us³ugodawcê oraz pozosta³e reklamacje  

zwi¹zane z dzia³aniem Sklepu Internetowego::

1.51. Reklamacje zwi¹zane ze œwiadczeniem Us³ug Elektronicznych za poœrednictwem Sklepu Internetowego  

oraz pozosta³e reklamacje zwi¹zane z dzia³aniem Sklepu Internetowego:Us³ugobiorca mo¿e sk³adaæ w  

szczególnoœci za poœrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@sonarsklep.pl  lub te¿ pisemnie na  

adres: ul. Braci Kobylañskich 3, 26-340 Drzewica.

1.52. Zaleca siê podanie jak najwiêcej informacji i okolicznoœci dotycz¹cych przedmiotu reklamacji, w  

szczególnoœci rodzaju i daty wyst¹pienia nieprawid³owoœci oraz danych kontaktowych – u³atwi to i  

przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Us³ugodawcê.

1.53. Rozpatrzenie reklamacji przez Us³ugodawcê nastêpuje niezw³ocznie, nie póŸniej ni¿ w terminie 14 dni.

1.54. OdpowiedŸ Us³ugodawcy w sprawie reklamacji jest wysy³ana na adres e-mail Us³ugobiorcy podany w  

zg³oszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Us³ugobiorcê sposób.

9. PRAWO ODST¥PIENIA OD UMOWY

9.1. Us³ugobiorca (Klient) bêd¹cy jednoczeœnie konsumentem, który zawar³ umowê na odleg³oœæ, mo¿e od niej odst¹piæ  

bez podania przyczyn, sk³adaj¹c stosowne oœwiadczenie na piœmie w terminie dziesiêciu dni. Do zachowania tego  

terminu wystarczy wys³anie oœwiadczenia przed jego up³ywem. Oœwiadczenie mo¿na wys³aæ w szczególnoœci za  

poœrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@sonarsklep.pl lub te¿ pisemnie na adres: ul. Braci  

Kobylañskich 3, 26-340 Drzewica.

9.2. Przyk³adowy wzór formularza odst¹pienia od umowy zawartej na odleg³oœæ stanowi za³¹cznik nr. 1 do Regulaminu.

9.3. W razie odst¹pienia od umowy umowa jest uwa¿ana za niezawart¹, a konsument jest zwolniony z wszelkich  

zobowi¹zañ. To, co strony œwiadczy³y, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ¿e zmiana by³a konieczna w  

granicach zwyk³ego zarz¹du. Zwrot powinien nast¹piæ niezw³ocznie, nie póŸniej ni¿ w terminie czternastu dni.

9.4. Us³ugodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny  

wskazany przez konsumenta sposób.



9.5. Termin dziesiêciodniowy, w którym konsument mo¿e odst¹piæ od umowy, liczy siê od dnia wydania Produktu, a  

gdy umowa dotyczy œwiadczenia Us³ugi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

9.6. Prawo odst¹pienia od umowy zawartej na odleg³oœæ nie przys³uguje konsumentowi w wypadkach: (1) œwiadczenia  

us³ug rozpoczêtego, za zgod¹ konsumenta, przed up³ywem terminu, o którym mowa powy¿ej w pkt 9.1 oraz 9.5; (2)  

dotycz¹cych nagrañ audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych noœnikach danych po usuniêciu  

przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotycz¹cych œwiadczeñ, za które cena lub  

wynagrodzenie zale¿y wy³¹cznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) œwiadczeñ o w³aœciwoœciach okreœlonych  

przez konsumenta w z³o¿onym przez niego zamówieniu lub œciœle zwi¹zanych z jego osob¹; (5) œwiadczeñ, które z  

uwagi na ich charakter nie mog¹ zostaæ zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania 

prasy; (7) us³ug w zakresie gier hazardowych.

10. POSTANOWIENIA DOTYCZ¥CE PRZEDSIÊBIORCÓW

10.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotycz¹ wy³¹cznie Klientów nie bêd¹cych  

jednoczeœnie konsumentami.

10.2. W wypadku Klientów nie bêd¹cych jednoczeœnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyæ dostêpne  

sposoby p³atnoœci, w tym tak¿e wymagaæ dokonania przedp³aty w ca³oœci albo czêœci i to niezale¿nie od wybranego  

przez Klienta sposobu p³atnoœci w  Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzeda¿y.

10.3. W wypadku sposobu p³atnoœci innego ni¿ p³atnoœæ za pobraniem przy odbiorze przesy³ki Klient nie bêd¹cy  

jednoczeœnie konsumentem zobowi¹zany jest do dokonania zap³aty ceny z tytu³u Umowy Sprzeda¿y w terminie 7  

dni od dnia jej zawarcia, chyba ¿e Umowa Sprzeda¿y stanowi inaczej.

10.4. Z chwil¹ wydania przez Sprzedawcê Produktu przewoŸnikowi przechodz¹ na Klienta nie bêd¹cego jednoczeœnie  

konsumentem korzyœci i ciê¿ary zwi¹zane z rzecz¹ oraz niebezpieczeñstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia  

rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialnoœci za utratê, ubytek lub uszkodzenie Produktu  

powsta³e od przyjêcia jej do przewozu a¿ do jej wydania Klientowi oraz za opóŸnienie w przewozie przesy³ki.

10.5. W razie przes³ania Produktu do Klienta za poœrednictwem przewoŸnika Klient nie bêd¹cy jednoczeœnie  

konsumentem obowi¹zany jest zbadaæ przesy³kê w czasie i w sposób przyjêty przy przesy³kach tego rodzaju. Je¿eli  

stwierdzi, ¿e w czasie przewozu nast¹pi³ ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowi¹zany jest dokonaæ wszelkich  

czynnoœci niezbêdnych do ustalenia odpowiedzialnoœci przewoŸnika.

10.6. Odpowiedzialnoœæ Us³ugodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Us³ugobiorcy/Klienta nie bêd¹cego jednoczeœnie  

konsumentem, bez wzglêdu na jej podstawê prawn¹, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego  

roszczenia, jak równie¿ za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokoœci zap³aconej ceny oraz kosztów dostawy z  

tytu³u Umowy Sprzeda¿y. Us³ugodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialnoœæ w stosunku do Us³ugobiorcy/Klienta  

nie bêd¹cego jednoczeœnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i  

nie ponosi odpowiedzialnoœci z tytu³u utraconych korzyœci w stosunku do Us³ugobiorcy/Klienta nie bêd¹cego  

jednoczeœnie konsumentem.

11. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane s¹ zgodnie z prawem polskim i w jêzyku polskim.

11.2. Zmiana Regulaminu:

1.55. Us³ugodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa¿nych przyczyn tj.: zmiany  

przepisów prawa; zmiany sposobów p³atnoœci i dostaw; zmiany zakresu, odp³atnoœci lub formy  

œwiadczonych Us³ug Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany  

wp³ywaj¹ na realizacje postanowieñ niniejszego Regulaminu.

1.56. Zmieniony regulamin wi¹¿e Us³ugobiorcê, je¿eli zosta³y zachowane wymagania okreœlone w art. 384  

Kodeksu cywilnego, tj. Us³ugobiorca zosta³ prawid³owo powiadomiony o zmianach i Us³ugobiorca nie  

wypowiedzia³ umowy o œwiadczenie Us³ugi Elektronicznej o charakterze ci¹g³ym w terminie 14 dni od  

dnia powiadomienia.

1.57. Zmiany Regulaminu nie bêd¹ jednak w ¿aden sposób naruszaæ praw nabytych Us³ugobiorców bêd¹cych  

jednoczeœnie konsumentami i korzystaj¹cych ze Sklepu Internetowego przed dniem wejœcia w ¿ycie zmian,  

w szczególnoœci zmiany Regulaminu nie bêd¹ mia³y wp³ywu na ju¿ z³o¿one Zamówienia, zawarte lub  

wykonane Umowy.

1.58. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowa³a wprowadzeniem jakichkolwiek nowych op³at lub  

podwy¿szeniem obecnych Us³ugobiorca bêd¹cy konsumentem ma prawo odst¹pienia od umowy.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj¹ zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego;  

Ustawy o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o 

ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt  

niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzeda¿y  



konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz  

inne w³aœciwe przepisy prawa polskiego.

11.4. Rozstrzyganie sporów:

1.59. Ewentualne spory powsta³e pomiêdzy Sprzedawc¹/Us³ugodawc¹, a Klientem/Us³ugobiorc¹ bêd¹cym  

jednoczeœnie konsumentem zostaj¹ poddane w³aœciwym s¹dom powszechnym.

1.60. Ewentualne spory powsta³e pomiêdzy Sprzedawc¹/Us³ugodawc¹, a Klientem/Us³ugobiorc¹ niebêd¹cym  

jednoczeœnie  konsumentem  zostaj¹  poddane  s¹dowi  w³aœciwemu  ze  wzglêdu  na  siedzibê 

Sprzedawcy/Us³ugodawcy.



Za³¹cznik nr 1 „Przyk³adowy wzór formularza odst¹pienia od umowy”

Przyk³adowy wzór formularza odst¹pienia od umowy

(formularz ten nale¿y wype³niæ i odes³aæ tylko w przypadku chêci odst¹pienia od umowy)

<DANE KLIENTA>

…………………………………

…………………………………

BIA£EK AGNIESZKA " SONAR "

ul. Braci Kobylañskich 3, 26-340 Drzewica

Ja / My (*) niniejszym odstêpujê/odstêpujemy (*) od Umowy Sprzeda¿y nastêpuj¹cych towarów/  œwiadczenia nastêpuj¹cej  

us³ugi (*) : ……………………………………………………………………………………………………………………

Data zamówienia: (*)
Data odbioru towaru: (*)
Imiê i nazwisko / Nazwa/nazwisko 

konsumenta(-ów):
Adres konsumenta(-ów):
Proszê dokonaæ zwrotu na niniejszy 

numer rachunku bankowego / w 

nastêpuj¹cy sposób (*)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko je¿eli 

formularz jest przesy³any w wersji 

papierowej)
Miejscowoœæ, Data:

(*) – Niepotrzebne skreœliæ.


