
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
UNISTAL.pl

od 01.06.2021

 

§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na 
podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: ZHUP UNISTAL Sp. z o.o. 56-200 Góra, ul.Armii Polskiej 1 , 
NIP: 6990004996, tel. 512335084, adres email: sklep@unistal.pl.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

•poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, 
•emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu. 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na 
weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub 
telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności
lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do 
prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Ceny podane przy produktach są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Firma ZHUP 
UNISTAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen bądź niezrealizowania 
zamówienia, jeżeli cena stanowi wynik pomyłki.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w 
rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu 
określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia 
Zamówienia przez Sklep.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym
z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do 
niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku 
akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany 
cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały potwierdzone.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku braku 
towaru w magazynie. Kupujący jest informowany o tym fakcie. Jeżeli Kupujący nie wyrazi 
zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z 
zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji 
zamówienia.

 

§3



Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

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

 

§4
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. firmy kurierskiej) lub
udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest 
liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o 
okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku 
bankowym Sklepu.

4. Przed odbiorem przesyłki sprawdź czy jej opakowanie nie jest uszkodzone lub nie było 
otwierane. Jeżeli zauważysz nieprawidłowości, pamiętaj, aby przy odbiorze spisać 
stosowny raport w obecności osoby, która ją doręczyła.

 

§5
Reklamacje

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

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od 
momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

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

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub 
zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą 
reklamacji.

 

§6
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo 
odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 
dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu
od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być 
kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty 
przesyłki ponosi Klient.



4. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej 
oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a 
Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

§7
Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy

1. W przypadku zwrotu towaru kupujący otrzyma zwrot ceny towaru.

2. Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący.

3. Towar zwracany powinien zostać dostarczony do siedziby firmy ZHUP UNISTAL Sp. z 
o.o. w stanie nienaruszonym, nie noszącym śladów użytkowania oraz montażu.

§8
Brak możliwości odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według 
specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki 
termin przydatności do użycia;

3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój 
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§9
Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie 
w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów 
reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania 
zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§10
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej 
Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.


