Regulamin sklepu zio³achiñskie.eu
1. Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin jest udostêpniony nieodp³atnie za poœrednictwem Sklepu internetowego
zio³achiñskie.eu, w sposób umo¿liwiaj¹cy zapoznanie siê z jego treœci¹ przed zawarciem umowy.
Regulamin jest równie¿ udostêpniany w formie pliku w formacie pdf, który umo¿liwia jego pobranie,
utrwalenie i wydrukowanie.
2. Definicje:
1. Sklep internetowy zio³achiñskie.eu - sklep internetowy dzia³aj¹cy pod adresem internetowym
http://www.ziolachinskie.eu oraz http://ziolachinskie.eu
2. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedzia³ku do pi¹tku, z wy³¹czeniem dni ustawowo wolnych
od pracy oraz dni okreœlonych na stronie g³ównej Sklepu internetowego zio³achiñskie.eu jako urlop.
3. Zamawiaj¹cy - osoba fizyczna posiadaj¹ca pe³n¹ lub ograniczon¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych,
sk³adaj¹ca zamówienie w Sklepie internetowym zio³achiñskie.eu
4. Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego
5. Ustawa o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o œwiadczeniu
us³ug drog¹ elektroniczn¹ (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z zm.)
6. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
(Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
7. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 2014 r. poz.121 z zm.)
3. Sklep internetowy zio³achiñskie.eu oferuje sk³adniki herbat zio³owych (nazywanych potocznie „zio³ami”),
bêd¹cych suplementem diety. Mimo, ¿e suplementy diety mog¹ byæ stosowane bez kontroli lekarza,
Sklep internetowy zio³achiñskie.eu zaleca stosowanie herbat zio³owych wy³¹cznie pod kontrol¹ i/lub
za zgod¹ dyplomowanego zielarza, naturoterapeuty, lekarza lub farmaceuty.
4. Sklep internetowy zio³achiñskie.eu nie ponosi odpowiedzialnoœci za skutki wywo³ane niew³aœciwym
stosowaniem oferowanych sk³adników herbat zio³owych.
5. Oferowane w Sklepie internetowym zio³achiñskie.eu sk³adniki herbat zio³owych pochodz¹ od polskich
importerów oraz dostawców i zosta³y legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Sk³adniki herbat zio³owych sprzedawane w iloœciach œciœle okreœlonych przez Zamawiaj¹cego
w zamówieniu, maj¹ charakter œwiadczenia s³u¿¹cemu zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb
Zamawiaj¹cego. W zwi¹zku z powy¿szym, Zamawiaj¹cemu bêd¹cemu Konsumentem nie przys³uguje
prawo odst¹pienia od umowy.
7. Sklep internetowy zio³achiñskie.eu dzia³a pod adresem internetowym http://www.ziolachinskie.eu oraz
http://ziolachinskie.eu.
8. Osob¹ prowadz¹c¹ Sklep internetowy zio³achiñskie.eu jest Szymon Skoczek,
ul. Wólczañska 76, 90-516 £ódŸ.
9. Kontakt ze Sklepem internetowym zio³achiñskie.eu:
1. za poœrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: kontakt@ziolachinskie.eu
2. pisemnie, adres pocztowy: zio³achiñskie.eu, ul. Wólczañska 76, 90-516 £ódŸ

2. Ceny
1. Ceny towarów i us³ug podane s¹ w z³otych polskich (z³).
2. Ceny jednostkowe towarów i us³ug podane s¹ z dok³adnoœci¹ do 3 miejsc po przecinku (dziesiêtnych
czêœci grosza). Wartoœæ zamówienia jest zaokr¹glana do pe³nych groszy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
zasadami.
3. Ceny towarów i us³ug zawieraj¹ podatek VAT.
4. Ceny towarów i us³ug nie zawieraj¹ kosztu dostawy.
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3. Przyjmowanie zamówieñ
1. Sklep internetowy zio³achiñskie.eu prowadzi sprzeda¿ towarów i us³ug za poœrednictwem sieci Internet.
Informacje o towarach i us³ugach Sklep internetowy zio³achiñskie.eu zamieszcza na stronie internetowej
ziolachinskie.eu.
2. Informacje o towarach i us³ugach stanowi¹ zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71
Kodeksu Cywilnego. Zamawiaj¹cy, sk³adaj¹c zamówienie, sk³ada ofertê zawarcia umowy sprzeda¿y
zamawianych towarów lub us³ug ze Sklepem internetowym zio³achiñskie.eu.
3. Zamówienia od Zamawiaj¹cych przyjmowane s¹ poprzez strony internetowe ziolachinskie.eu.
4. Sk³adanie zamówieñ przez Internet jest mo¿liwe pod warunkiem spe³nienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiaj¹cy nastêpuj¹cych minimalnych wymagañ technicznych:
1. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsol¹ graficzn¹) lub Mac OS
2. Procesor: 1 GHz, RAM: 1 GB
4. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
5. Karta graficzna: obs³uguj¹ca rozdzielczoœæ 1024x768
6. Sterowanie: klawiatura, mysz
7. £¹cze internetowe o przepustowoœci minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
8. Przegl¹darka internetowa z obs³ug¹ Java Script i akceptacj¹ plików cookies: Internet Explorer
(min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)
5. Do dokonywania zakupów w Sklepie internetowym zio³achiñskie.eu niezbêdne jest posiadanie aktywnego
konta poczty elektronicznej (e-mail).
6. W celu z³o¿enia zamówienia, Zamawiaj¹cy zobowi¹zany jest do:
1. wyboru zamawianych towarów i/lub us³ug
2. podania adresu e-mail
3. podania adresu dostawy
4. wyboru sposobu dostawy
7. W wyniku z³o¿onego przez Zamawiaj¹cego zamówienia, Sklep internetowy zio³achiñskie.eu przesy³a,
na podany przez Zamawiaj¹cego w formularzu zamówienia adres e-mail, wiadomoœæ e-mail
potwierdzaj¹c¹ z³o¿enie przez niego zamówienia zawieraj¹c¹ m.in. numer i datê zamówienia, dane
zamawiaj¹cego, wybrane produkty i/lub us³ugi, wybrany sposób dostawy oraz kwotê do zap³aty i numer
rachunku bankowego, na który nale¿y dokonaæ wp³aty oraz jako za³¹cznik w formie pliku w formacie pdf,
treœæ aktualnego regulaminu Sklepu internetowego zio³achiñskie.eu.
8. W przypadku braku mo¿liwoœci realizacji ca³oœci zamówienia, Sklep internetowy zio³achiñskie.eu
zawiadomi o tym fakcie Zamawiaj¹cego najpóŸniej w terminie 2 dni roboczych od dnia z³o¿enia
przez Zamawiaj¹cego zamówienia. Powiadomienie zostanie wys³ane na adres e-mail podany przez
Zamawiaj¹cego w formularzu zamówienia. Je¿eli Zamawiaj¹cy dokona³ zap³aty za zamówienie, którego
realizacja jest niemo¿liwa, Sklep internetowy zio³achiñskie.eu zwróci wp³acone pieni¹dze.
9. W przypadku braku mo¿liwoœci realizacji czêœci zamówienia, Sklep internetowy zio³achiñskie.eu
zawiadomi o tym fakcie Zamawiaj¹cego najpóŸniej w terminie 2 dni roboczych od dnia z³o¿enia
przez Zamawiaj¹cego zamówienia. Powiadomienie zostanie wys³ane na adres e-mail podany przez
Zamawiaj¹cego w formularzu zamówienia.
W takim przypadku, Zamawiaj¹cy ma nastêpuj¹ce mo¿liwoœci realizacji zamówienia:
1. realizacja czêœciowa - wybór przez Zamawiaj¹cego tej mo¿liwoœci spowoduje zrealizowanie
zamówienia dotycz¹cego wy³¹cznie towarów i us³ug, których realizacja jest mo¿liwa i, je¿eli
Zamawiaj¹cy dokona³ zap³aty za zamówienie, zwrot wp³aconych pieniêdzy za towary i us³ugi, których
realizacja nie jest mo¿liwa
2. rezygnacja z zamówienia - wybór przez Zamawiaj¹cego tej mo¿liwoœci spowoduje anulowanie ca³oœci
zamówienia i, je¿eli Zamawiaj¹cy dokona³ zap³aty za zamówienie, zwrot wp³aconych pieniêdzy
O wyborze jednej z wymienionych powy¿ej mo¿liwoœci, Zamawiaj¹cy zobowi¹zany jest poinformowaæ
Sklep internetowy zio³achiñskie.eu, kontaktuj¹c siê ze Sklepem internetowym zio³achiñskie.eu za
poœrednictwem poczty elektronicznej, najpóŸniej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
powiadomienia o braku mo¿liwoœci realizacji czêœci zamówienia. Brak informacji od Zamawiaj¹cego we
wskazanym terminie oznacza rezygnacjê z zamówienia i skutkuje anulowaniem ca³ego zamówienia.
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4. P³atnoœæ
1. Jedyn¹ dostêpn¹ form¹ p³atnoœci jest przelew na rachunek bankowy. Dane niezbêdne do wykonania
przelewu (nazwa odbiorcy, numer rachunku bankowego, tytu³ przelewu) s¹ przesy³ane w wiadomoœci
e-mail potwierdzaj¹cej z³o¿enie zamówienia.
2. Zap³aty nale¿y dokonaæ najpóŸniej w terminie 2 dni roboczych od dnia z³o¿enia zamówienia.
Brak zap³aty w terminie 5 dni roboczych powoduje anulowanie zamówienia.
3. Za zap³atê przyjmuje siê zaksiêgowanie na rachunku bankowym ca³ej kwoty do zap³aty.

5. Realizacja zamówienia (dostawa)
1. Na terytorium Polski, Zamawiaj¹cy ma do wyboru dwa sposoby dostawy:
1. Poczta Polska - dostawa na adres, który Zamawiaj¹cy poda³ w formularzu zamówienia,
za poœrednictwem Poczty Polskiej: paczka pocztowa priorytetowa lub przesy³ka polecona priorytetowa
(list polecony priorytetowy).
2. Odbiór w³asny - odbiór zamówienia przez Zamawiaj¹cego lub przez osobê upowa¿nion¹
przez Zamawiaj¹cego do odbioru zamówienia. Adres odbioru: £ódŸ, ul. Wólczañska 76.
2. Dostawa za granicê mo¿liwa jest w wyniku indywidualnych ustaleñ pomiêdzy Zamawiaj¹cym a Sklepem
internetowym zio³achiñskie.eu, dokonanych za poœrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
3. Koszt dostawy doliczany jest do ka¿dego zamówienia i jest widoczny podczas sk³adania zamówienia
w formularzu zamówienia.
4. Koszt dostawy jest niezale¿ny od wielkoœci zamówienia (iloœci towarów) i zawiera koszt przesy³ki,
opakowania i przygotowania do wysy³ki.
5. Koszt dostawy pokrywa Zamawiaj¹cy.
6. Realizacja zamówienia, którego zrealizowanie jest mo¿liwe w ca³oœci, nastêpuje w terminie 2 dni
roboczych od dnia otrzymania zap³aty.
7. Realizacja zamówienia, którego zrealizowanie nie jest mo¿liwe w ca³oœci, nastêpuje w terminie 2 dni
roboczych od dnia otrzymania zap³aty lub dnia otrzymania informacji od Zamawiaj¹cego dotycz¹cej
realizacji czêœciowej - pod uwagê brana jest data póŸniejsza.
8. Termin realizacji zamówienia mo¿e zostaæ zmieniony w wyniku indywidualnych ustaleñ pomiêdzy
Zamawiaj¹cym a Sklepem internetowym zio³achiñskie.eu, dokonanych za poœrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail).
9. Realizacja zamówienia nastêpuje z chwil¹ przekazania zamówienia ze Sklepu internetowego
zio³achiñskie.eu przewoŸnikowi realizuj¹cemu dostawê (Poczta Polska) lub z chwil¹ odbioru zamówienia
przez Zamawiaj¹cego lub przez osobê upowa¿nion¹ przez Zamawiaj¹cego do odbioru zamówienia
(Odbiór w³asny). Z t¹ chwil¹, uwa¿a siê umowê sprzeda¿y pomiêdzy Sklepem internetowym
zio³achiñskie.eu, a Zamawiaj¹cym za zawart¹.

6. Reklamacje
1. Nieprawid³owoœci zwi¹zane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego zio³achiñskie.eu, Zamawiaj¹cy
mo¿e zg³aszaæ w formie wiadomoœci e-mail, wys³anej na adres: kontakt@ziolachinskie.eu.
W reklamacji Zamawiaj¹cy powinien podaæ swoje imiê i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datê
wyst¹pienia nieprawid³owoœci zwi¹zanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego zio³achiñskie.eu.
2. Sklep internetowy zio³achiñskie.eu zobowi¹zany jest do wydania towaru bez wad.
3. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Zamawiaj¹cemu przys³uguje prawo do z³o¿enia reklamacji.
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4. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Zamawiaj¹cy mo¿e ¿¹daæ obni¿enia ceny towaru, usuniêcia
wady, wymiany towaru na wolny od wad albo mo¿e odst¹piæ od umowy sprzeda¿y.
5. Ze wzglêdu na charakter oferowanych towarów, reklamacje powinny byæ zg³oszone niezw³ocznie, jednak
najpóŸniej w ci¹gu 14 dni od daty otrzymania przesy³ki, w formie wiadomoœci e-mail, wys³anej na adres:
kontakt@ziolachinskie.eu i zawieraæ numer zamówienia oraz dok³adny opis wady.
6. Zamawiaj¹cy powinien dostarczyæ reklamowany towar wraz z opisem wady, za poœrednictwem Poczty
Polskiej (paczka pocztowa ekonomiczna) lub osobiœcie, na swój koszt, na adres: zio³achiñskie.eu,
ul. Wólczañska 76, 90-516 £ódŸ
Przesy³ki p³atne przy odbiorze („za pobraniem”) nie s¹ przyjmowane.
7. Sklep internetowy zio³achiñskie.eu niezw³ocznie, jednak najpóŸniej w ci¹gu 14 dni od daty otrzymania
przesy³ki z reklamowanym towarem, ustosunkuje siê do z³o¿onej reklamacji.

7. Prawo odst¹pienia od umowy
1. Zgodnie z Ustaw¹ o prawach konsumenta, Zamawiaj¹cy bêd¹cy Konsumentem mo¿e odst¹piæ
od umowy zawartej poza lokalem przedsiêbiorstwa lub na odleg³oœæ, bez podania przyczyny w terminie
14 dni (art. 27.) od daty odebrania przesy³ki lub daty odbioru zamówienia przez Zamawiaj¹cego lub przez
osobê upowa¿nion¹ przez Zamawiaj¹cego do odbioru zamówienia (art. 28. pkt 1).
2. Zgodnie z Ustaw¹ o prawach konsumenta, Konsument mo¿e odst¹piæ od umowy sk³adaj¹c oœwiadczenie
o odst¹pieniu od umowy (art. 30. ust. 1.). Oœwiadczenie o odst¹pieniu od umowy mo¿na z³o¿yæ
na formularzu udostêpnianym w formie pliku w formacie pdf, który umo¿liwia jego pobranie, utrwalenie i
wydrukowanie. Oœwiadczenie o odst¹pieniu od umowy nale¿y przys³aæ listem poleconym na adres:
ziolachinskie.eu, ul. Wólczañska 76, 90-516 £ódŸ.
3. Zgodnie z Ustaw¹ o prawach konsumenta, odstêpuj¹c od umowy Konsument ma obowi¹zek dokonaæ
zwrotu towaru niezw³ocznie, jednak nie póŸniej ni¿ 14 dni od dnia, w którym odst¹pi³ od umowy
(art. 34. ust. 1.). Bezpoœrednie koszty zwrotu ponosi Konsument (art. 34. ust. 2.).
4. Zgodnie z Ustaw¹ o prawach konsumenta, prawo odst¹pienia od umowy zawartej poza lokalem
przedsiêbiorstwa lub na odleg³oœæ nie przys³uguje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, „w której
przedmiotem œwiadczenia jest rzecz (...) s³u¿¹ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”
(art. 38. pkt 3)

8. Zwrot nale¿noœci
1. W przypadku zaistnienia okolicznoœci zobowi¹zuj¹cych Sklep internetowy zio³achiñskie.eu do zwrotu
nale¿noœci wp³aconych przez Zamawiaj¹cego na rzecz Sklepu internetowego zio³achiñskie.eu, zwrot ten
nastêpuje niezw³ocznie, jednak najpóŸniej w terminie 14 dni od daty zaistnienia takiej okolicznoœci.
2. Zwrot nale¿noœci nastêpuje przelewem bankowym na rachunek bankowy, z którego nast¹pi³a p³atnoœæ.

9. Postanowienia koñcowe
1. Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego zio³achiñskie.eu nie stanowi¹ oferty
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Sklep internetowy zio³achiñskie.eu nie ponosi odpowiedzialnoœci za niedostarczenie wiadomoœci e-mail
wysy³anych na adres e-mail podany przez Zamawiaj¹cego, je¿eli:
1. przyczyna le¿y po stronie Zamawiaj¹cego (np. b³êdny adres e-mail, przepe³niona skrzynka e-mail)
2. przyczyn¹ jest blokowanie wiadomoœci wysy³anych na adres e-mail podany przez Zamawiaj¹cego
przez administratorów serwerów pocztowych
3. przyczyn¹ jest blokowanie i/lub usuwanie wiadomoœci e-mail przez oprogramowanie zainstalowane
na komputerze u¿ywanym przez Zamawiaj¹cego
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3 Sklep internetowy zio³achiñskie.eu nie ponosi odpowiedzialnoœci za skutki b³êdnie podanych przez
Zamawiaj¹cego danych teleadresowych.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj¹ zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczególnoœci Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o œwiadczeniu us³ug
drog¹ elektroniczn¹.
5. Sklep internetowy zio³achiñskie.eu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany
Regulaminu wchodz¹ w ¿ycie w terminie wskazanym przez Sklep internetowy zio³achiñskie.eu,
nie krótszym ni¿ 7 dni od daty udostêpnienia ich na stronie ziolachinskie.eu. Zamówienia z³o¿one przed
dat¹ wejœcia w ¿ycie zmian do niniejszego Regulaminu s¹ realizowane na podstawie zapisów
obowi¹zuj¹cych w dniu z³o¿enia zamówienia.
6. Powy¿szy Regulamin obowi¹zuje od dnia 11 maja 2015 roku do odwo³ania.
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