
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.ONELED.PL

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Sklep  internetowy  dostępny  pod  adresem  internetowym  www.oneled.pl
prowadzony jest  przez Magdalenę  Rewucką prowadzącą  działalność  gospodarczą
pod  firmą  MK-design  Magdalena  Rewucka,  z  siedzibą  w  Gdańsku  (80-169),  ul.
Czajkowskiego 3b,7, tel.: 511-115-156, e-mail: biuro@oneled.pl, NIP: 583-294-16-
26, REGON: 221984086, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

2.Definicje:

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez
Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca  –  oznacza  podmiot,  z  którym  współpracuje  Sprzedawca  w  zakresie
dokonywania Dostawy Towaru:

 firmę kurierską;

 Pocztę Polską S.A. Z siedzibą w Warszawie.

Sklep  internetowy  –  sklep  internetowy  Sprzedawcy  działający  w  domenie:
www.oneled.pl.

Sklep  stacjonarny  –  oznacza  miejsce  przeznaczone  do  obsługi  Klientów,  pod
adresem: Al. Zwycięstwa 56/1 w Gdańsku.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Sprzedawca – oznacza Magdalenę Rewucką prowadzącą działalność gospodarczą
pod  firmą  MK-design  Magdalena  Rewucka,  z  siedzibą  w  Gdańsku  (80-169)  ul.
Czajkowskiego  3b,7,  NIP:  583-294-16-26,  REGON:  221984086,  wpisaną  do
Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  prowadzonej  przez
Ministra  Gospodarki.  E-mail:  biuro@oneled.pl,  będącą  jednocześnie  właścicielem
Sklepu Internetowego.    

Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami
prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może
być Umowa sprzedaży.

Konsument  –  oznacza  osobę  fizyczną  dokonującą  z  przedsiębiorcą  czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca  –  oznacza  osobę  fizyczną,  osobę  prawną  lub  jednostkę
organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
prowadzącą  we  własnym  imieniu  działalność  gospodarczą  lub  zawodową  i
dokonującą  czynności  prawnej  związaną  bezpośrednio  z  jej  działalnością
gospodarczą lub zawodową.

http://www.oneled.pl/


Rejestracja  –  oznacza  czynność  faktyczną  dokonaną  w  sposób  określony  w
Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności
Sklepu Internetowego.

Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na
jego rzecz przez Sprzedawcę,  po dokonaniu  przez Klienta  Rejestracji  i  zawarciu
umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające
się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do
założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez
Klienta  podczas  Rejestracji  w  Sklepie  Internetowym,  wykorzystywanych  w  celu
zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.

Formularz  zamówienia  -  dostępny  w  Sklepie  internetowym  formularz,
umożliwiający złożenie Zamówienia.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach
określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

Towar  –  oznacza  produkt  przedstawiony  przez  Sprzedawcę  za  pośrednictwem
Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający
zakup Towaru.

Załącznik  nr  1 –  dołączony  do  Regulaminu  dokument  umożliwiający  złożenie
Zamówienia za pomocą, poczty elektronicznej e-mail;

Załącznik nr 2 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od
umowy, o którym mowa w §6.

3.Wypełnienie  Formularza  rejestracji  oraz  utworzenie  Konta  jest  tożsame  z
zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

4.Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o  Towarach, podane
na  stronach  internetowych  Sklepu  internetowego,  w  szczególności  ich  opisy,
parametry  techniczne  i  użytkowe  oraz  ceny,  stanowią  zaproszenie  do  zawarcia
umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U.
Nr 16, poz. 93 ze zm.).

5.Do  skutecznego  złożenia  zamówienia  w  sklepie  internetowym  www.oneled.pl
niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną
obsługującą  rozdzielczości  800x600  i  256  kolorów  oraz  przeglądarka  stron
internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także
klawiatura lub inne urządzenie  wskazujące,  umożliwiające  poprawne wypełnienie
formularzy elektronicznych.

6.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać
jakichkolwiek  praw  Klienta  będącego  jednocześnie  Konsumentem  w  rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16,
poz.  93  ze  zm.),  przysługujących  mu  na  mocy  bezwzględnie  obowiązujących
przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z
powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

http://www.oneled.pl/zalacznik/zalacznik-nr-1-druk-zamowienia.doc
http://www.oneled.pl/zalacznik/zalacznik-nr-2-druk-odstapienia.doc
http://www.oneled.pl/


§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1.Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z
obowiązującym  prawem,  zasadami  współżycia  społecznego  oraz  dobrymi
obyczajami,  mając  na  uwadze  poszanowanie  dóbr  osobistych  i  praw  własności
intelektualnej osób trzecich.

2.Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy
zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną.

4.Klient może  wybrać  jeden  spośród  następujących  sposobów  składania
Zamówienia:

złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie
internetowej Sklepu internetowego;

złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej – e-mail: biuro@oneled.pl;

złożenie Zamówienia drogą telefoniczną – tel.: 511-115-157 lub 511-115-156.

5.Klient  może  składać  zamówienia  w  Sklepie  Internetowym  za  pośrednictwem
Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

6.Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki
towaru.  Przepis  ten  dotyczy  wyłącznie  Konsumentów.  W przypadku  pozostałych
Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.

7.Średni  czas  realizacji  Zamówienia  (od  złożenia  do  wysłania  do  Kupującego)
wynosi: 5 dni.

8.W przypadku braku zamówionych Towarów w magazynie, Klient jest informowany
o  tym  fakcie  i  związanym  z  tym  wydłużeniem  czasu  realizacji  Zamówienia
niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

9.W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie,  Klient może wyrazić zgodę na
wydłużenie  czasu  realizacji  Zamówienia  (do  14  dni)  lub  zrezygnować  z
zamówionego Towaru albo z całości Zamówienia.

§3. PŁATNOŚCI

1.Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami
brutto (zawierają podatek VAT).

2.Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

3.Wyboru  płatności  dokonuje  Klient podczas  składania  Zamówienia.  Klient może
wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:

płatność za pobraniem,

płatność przelewem na konto Sprzedającego,



płatność gotówką (przy odbiorze towaru),

płatność internetowa za pomocą systemu płatności PayU.

§4. DOSTAWA

1. Klient może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Towarów:

dostarczenie  Towarów na  adres  kupującego  podany  podczas  składania
Zamówienia przez firmę kurierską;

dostarczenie  Towarów na  adres  kupującego  podany  podczas  składania
Zamówienia przez Pocztę Polską;

odbiór osobisty.

2.Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas
składania Zamówienia.

3.Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz
rozmiarów przesyłki. Klient jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania
Zamówienia.

4.Koszty dostawy ponosi Klient.

5. Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru.

§5. REKLAMACJA

1.Do reklamowanego  Towaru zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię –
znacznie ułatwi to procedurę reklamacji. Nie dołączenie dowodu zakupu lub jego
kopii nie wstrzymuje procedury reklamacyjnej.

2. Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego.

3.Reklamowany towar należy wysłać na adres:

MK-design Magdalena Rewucka

Al. Zwycięstwa 56/1

80-207 Gdańsk

4.Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego
nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Towaru.

5.W  przypadku  stwierdzenia,  iż  Towar jest  wadliwy,  Klient  obowiązany  jest
poinformować  o  tym Sprzedawcę  w  przeciągu  2  miesięcy  od  daty  stwierdzenia
niezgodności Towaru z umową.

6.Sprzedawca  zobowiązuje  się  do  ustosunkowania  się  do  złożonej  przez  Klienta
reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie
wskazanego  w  poprzednim  zdaniu  terminu  skutkuje  uznaniem  reklamacji  za



uzasadnioną.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000
roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną  przez  produkt  niebezpieczny  (Dz.  U.  nr  22,  poz.  271  ze  zm.),
przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  zawartej  na  odległość,  bez  podania
przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.

2.Uprawnienie  powyższe  nie  przysługuje  Konsumentowi  w  następujących
przypadkach:

a)  świadczenia  usług  rozpoczętego,  za  zgodą  Konsumenta,  przed  upływem
terminu, o którym mowa w powyższym punkcie,

b)  dotyczących  nagrań  audialnych  i  wizualnych  oraz  zapisanych  na
informatycznych  nośnikach  danych  po  usunięciu  przez  konsumenta  ich
oryginalnego opakowania,

c)  umów  dotyczących  świadczeń,  za  które  cena  lub  wynagrodzenie  zależy
wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez
niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń,  które z uwagi  na ich charakter nie  mogą zostać zwrócone lub
których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

3.Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Przedsiębiorców.

4.Do  skutecznego  odstąpienia  od  umowy,  o  którym mowa  w  pkt  1  niniejszego
paragrafu,  wystarczy  złożenie  pisemnego  oświadczenia  przez  Kupującego  drogą
mailową  lub  pocztową,  w  przypisanym  ustawowo  10-dniowym  terminie.  Wzór
oświadczenia zawiera Załącznik nr 2.

5.Klient odstępując  od  umowy,  zobowiązany  jest  do  zwrotu  Towaru w  stanie
niezmienionym, w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

6.Zwracany Towar należy wysłać na adres:

MK-design Magdalena Rewucka

Al. Zwycięstwa 56/1

80-207 Gdańsk

7.Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Towaru u oraz kosztów wysyłki  Towaru do
Kupującego niezwłocznie,  nie  później  niż  w terminie  14 dni,  na  konto  bankowe
wskazane  przez  Kupującego  lub  przekazem  pocztowym  na  adres  wskazany  w
Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Klient.

8.W przypadku Przedsiębiorców w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone –



prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia
przyjęte  przez  Sprzedawcę  do  realizacji  przed  dniem  wejścia  w  życie  nowego
Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu
składania  zamówienia  przez  Klienta.  Zmiana  Regulaminu  wchodzi  w  życie  w
terminie  7  dni  od  opublikowania  na  Stronie  Internetowej  Sklepu.  Sprzedawca
poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie
Regulaminu  za  pomocą  wiadomości  przesłanej  drogą  elektroniczną  zawierającej
odnośnik do tekstu zmienionego w Regulaminie. W razie, gdy Klient nie akceptuje
nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

2.Regulamin obowiązuje od dnia 03-02-2014 roku.

 


