Regulamin, Polityka prywatności, Zwroty
Korzystanie z serwisu
1. Osoba składająca zamówienie zobowiązuje się do zapłacenia i
odebrania zamówionego towaru.
2. Zamówienie za pośrednictwem naszej strony internetowej może
złożyć każda osoba.
3. Przedmiotem sprzedaży są produkty wymienione na naszej
stronie internetowej w chwili składania zamówienia.
4. Dostawy odbywają się na terytorium całego kraju , realizacja
zamówienia zazwyczaj nie przekracza 14 dni roboczych. Przesyłki
zagraniczne objęte są innymi terminami dostawy.
5. Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy i
posiada gwarancję producenta.
6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na
przechowywanie i przetwarzanie przez naszą firmę danych
osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133
poz.883.
7. Zawartość Serwisu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543.
8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i w szczególnych
przypadkach rezygnacji realizacji zamówienia
9. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje
się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Poufność i bezpieczeństwo transakcji

Wszystkie dane osobowe wprowadzane podczas rejestracji konta w
naszym sklepie są bezpiecznie przechowywane i wykorzystywane
wyłącznie
dla potrzeb działalności sklepu.Zgodnie z wymogami Ustawy o
Ochronie
Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. 133, poz. 833/1997)
dane
te nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim, a wszyscy
zarejestrowani klienci sklepu mają prawo do wglądu i modyfikacji
swoich

danych znajdujących się w bazie danych serwisu, poprzez formularz
dostępny po zalogowaniu się (w opcjach konta użytkownika). .

Inne ważne informacje
Koszty przesyłki zostały osobno omówione w dziale "dostawa"
Reklamacje i zwroty:
Wszystkie towary oferowane na naszej stronie objęte są gwarancją
producenta. Jeśli po otrzymaniu gotowego produktu okaże się, że
posiada
on jakieś wady, odeślij go z powrotem przesyłką poleconą, pocztową
informując nas o tym wcześniej. Informujemy, że nie przyjmujemy
żadnych
reklamacji odsyłanych do nas za pobraniem z wyjątkiem indywidualnie
uzgodnionych przypadków. Reklamacje naszych produktów
rozpatrujemy
w ciągu do 2 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki. Po
pozytywnym
rozpatrzeniu reklamacji, na życzenie Klienta, w ciągu do 5 dni
roboczych
wysyłamy nowy produkt bez wad lub zwracamy koszt towaru i przesyłki
na wskazane konto bankowe.
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