
§1

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

1. poprzez wiadomość prywatną na funpagu https://www.facebook.com/mixpolczyzowice/; 
2. emailem na adres: gosia.mixpol@gmail.com; 

2.Warunkiem realizacji zamówienia jest przedpłata na konto 47 8469 0009 0023 7813 2000 0001 
Bank Spółdzielczy Gorzyce oraz podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację 
klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia wiadomością prywatną na 
funpagu bądź e-mailem .

3.Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze
w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru.

§2

Płatności

1. Klient dokonuje przedpłaty na konto 47 8469 0009 0023 7813 2000 0001 Bank Spółdzielczy 
Gorzyce. 

2. Cena przesyłki wynosi 22zł.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§3

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Towar wysyłany jest w momencie zaksięgowania wpłaty na konto.

3. Towar powinien być sprawdzony przy obecności kuriera. W razie uszkodzeń należy sporządzić 
protokół szkody, który kurier ma przy sobie.

§4

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na własny 
koszt, reklamowany towar. Koniecznie z opisem niezgodności.

2.Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania 
reklamacji.



3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź 
usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4.Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych 
ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje, celowe postarzenie produktu, typu: rysy, 
zadrapania itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

§5

Prawo odstąpienia od umowy

1.Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, 
składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do 
zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie 
przesłane powinno być na adres email: gosia.mixpol@gmail.com

2.W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient 
zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 
(czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi 
zapłaconą kwotę.

5. Koszty wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient.

6. W przypadku zwrotu towaru Sklep nie zwraca kosztów wysyłki.

§6

Ochrona prywatności

1.Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2.Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak 
zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację 
zamówienia klienta.

§7

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie 
przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie 
zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed 
wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany 
Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania 



zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym 
fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
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