REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne.
⋅ Niniejszy regulamin okreś
la warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej
www.elicina.pl
, które w indywidualnych przypadkach podlegająnegocjacją
.
⋅ W celu uniknię
cia bł
ę
dów podczas korzystania z usł
ug naszego sklepu oraz
skł
adania zamówień , niezbę
dne jest korzystanie z jednej z nastę
pują
cych
przeglą
darek internetowych : Google Chrome Internet Explorer ,Opera – Mozilla,
Firefox, itd.
⋅ Sprzedawcąjest firma BIOMEDIC Krzysztof Kopczyk z siedzibąw Krakowie os.
Szkolne 14/13, NIP 6780052032 REGON 003889920
adres e-mailowy : biuro@elicina.pl
⋅ Podane w ofercie ceny , sącenami brutto w walucie polskiej.

2. Zakupy , pł
atnoś
ci i dostawa.
⋅ Wszystkie zamówienia w naszym sklepie sązamówieniami z obowiązkiem zapłaty .
⋅ Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje sięprzenieśćna
kupują
cego wł
asnoś
ćrzeczy i wydaćmu rzecz , a kupują
cy zobowią
zuje sięrzecz
odebraći zapł
acićsprzedawcy cenę
.

⋅ Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru , oraz odbiór osobisty w placówce
firmy znajdują
cej sięw Krakowie, os. Kalinowe 10/31 :
w poniedział
ek, wtorek, czwartek i pią
tek w godz. 10 – 14
w środęw godz. 15 – 18.

⋅ Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę za
pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej po zł
oż
eniu oferty proszony jest o
niezwł
oczne przesł
anie na adres e-mail :
▪ dane do wysył
ki
▪ wybór pł
atnoś
ci
▪ ewentualne ż
ą
danie faktury VAT wraz z danymi do faktury / w przeciwnym
razie zostanie wystawiony paragon fiskalny /
⋅ Sposób pł
atnoś
ci :

▪

▪

Przedpł
ata wył
ą
cznie dla firm : zapł
ata za zamówiony towar dokonywany jest
przez przedpł
atęna rachunek bankowy (wskazany na fakturze proforma)
Sprzedawcy w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia wystawienia przez
Sprzedawcęfaktury proforma;
Zapł
ata przy wysł
aniu przesył
ki za pobraniem : Zamówiony towar zostaje
wysł
any za poś
rednictwem Poczty Polskiej (paczka 24) za pobraniem.

⋅ Sposób i termin dostawy :
▪ Każ
dy towar staramy sięwysł
aćw terminie do 7 dni roboczych liczonych od
dnia zł
oż
enia zamówienia lub w przypadku firm w cią
gu 3 dni roboczych
liczonych od dnia zaksięgowania wpł
aty na naszym koncie – zgodnie z
obowią
zują
cymi normami prawnymi dostawa bę
dzie niezwł
oczna i nastą
pi nie
póź
niej niżdo 30 dni (w stosunku do konsumenta).
▪ Każ
da przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona , jednak prosimy
aby jej stan sprawdzićw chwili odbioru w obecnoś
ci pracownika Poczty
Polskiej, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgł
aszaćdostawcy , który
jest zobowią
zany spisać odpowiedni protokół zgł
oszenia – prosimy o
niezwł
oczne zgł
aszanie dostawcy wszelkich wad.
⋅ Koszt dostawy :
▪ w przypadku zamówienia towarów o ł
ą
cznej wartoś
ci równej lub
przekraczają
cej wysokoś
ćkwoty 135 zł– koszt dostawy gratis (koszt produktu
uwzglę
dnia koszt dostawy);
▪ w przypadku zamówienia towarów o ł
ą
cznej wartoś
ci nieprzekraczają
cej
wysokoś
ci kwoty 135 zł– koszt dostawy wynosi 15 zł
.

3. Odstą
pienie od umowy.
3.1.

MająPań
stwo prawo odstą
pienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez
podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstą
pienia od umowy wygasa po
upł
ywie 14 dni w przypadku umowy zobowią
zują
cej do przeniesienia wł
asnoś
ci
rzeczy (np. umowy sprzedaż
y , umowy dostawy lub umowy o dzieł
o bę
dące
rzecząruchomą)
„ w którym weszli Pań
stwo w posiadanie rzeczy lub , w którym osoba trzecia inna
niżprzewoź
nik i wskazana przez Pań
stwa osoba weszł
a w posiadanie rzeczy ‘

Aby skorzystaćz prawa odstą
pienia od umowy , musząPań
stwo poinformowaćnas , tj.
BIOMEDIC Krzysztof Kopczyk
Os. Szkolne 14/13

31-976 Kraków
Tel.: 503 941 114
e – mail: 
biuro@elicina.pl
⋅ swojej decyzji o odstą
pieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia / na przykł
ad pismo wysł
ane pocztą, lub pocztąelektroniczną/
⋅ Mogą Pań
stwo skorzystaćz wzoru formularza odstą
pienia od umowy , który
dostę
pny jest na stronie jednak nie jest to obowią
zkowe.
⋅ Aby zachowaćtermin do odstą
pienia od umowy , wystarczy , aby wysł
ali Pań
stwo
informacjędotyczą
cąwykonania przysł
ugują
cego Pań
stwu prawa odstą
pienia od
umowy przed upł
ywem terminu do odstą
pienia od umowy.

3.2.

Skutki odstą
pienia od umowy

⋅ W przypadku odstą
pienia od niniejszej umowy zwracamy Pań
stwu wszystkie
otrzymane od Pań
stwa pł
atnoś
ci , w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwł
ocznie, a
w każdym przypadku nie póź
niej niż 14 dni od dnia, w którym zostaliś
my
poinformowani o Pań
stwa decyzji o wykonaniu prawa odstą
pienia od niniejszej
umowy. Zwrotu pł
atnoś
ci dokonamy przy uż
yciu takich samych sposobów
płatnoś
ci, jakie został
y przez Pań
stwa uż
yte w pierwotnej transakcji , chyba ż
e
wyraź
nie zgodziliś
cie sięPań
stwo na inne rozwią
zanie.
„ Moż
emy wstrzymaćsięze zwrotem pł
atnoś
ci do czasu otrzymania rzeszy lub do
czasu jej odesł
ania , w zależ
noś
ci od tego , które zdarzenie nastą
pi wcześ
niej”.

3.3.

Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstą
pienia od umowy
zawartej poza lokalem przedsię
biorstwa lub na odległ
oś
ć nie przysł
uguje
konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o ś
wiadczenie usł
ug ,jeż
eli przedsię
biorca wykonałw peł
ni usł
ugęza wyraźną
zgodąkonsumenta , który zostałpoinformowany przed rozpoczę
ciem ś
wiadczenia ,
że po speł
nieniu ś
wiadczenia przez przedsię
biorcęutraci prawo odstą
pienia od
umowy.
2) w której cena lub wynagrodzenie zależ
y od wahańna rynku finansowym , nad
którymi przedsię
biorca nie sprawuje kontroli , i które mogąwystą
pićprzed upł
ywem
terminu do odstą
pienia od umowy.

3) w której przedmiotem ś
wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana wedł
ug specyfikacji konsumenta lub sł
uż
ą
ca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem ś
wiadczenia jest rzecz ulegają
ca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatnoś
ci do uż
ycia ;
5) w której przedmiotem ś
wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczę
towanym
opakowaniu , której po otwarciu opakowania nie moż
na zwrócićze wzglę
du na
ochronęzdrowia lub ze wzglę
dów higienicznych , jeś
li opakowanie został
o otwarte
po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem ś
wiadczenia sąrzeczy , które po dostarczeniu , ze wzglę
du
na swój charakter , zostająnierozłą
cznie poł
ą
czone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem ś
wiadczenia sąnapoje alkoholowe , których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaż
y, a których dostarczenie moż
e nastą
pić
dopiero po upł
ywie 30 dni i których wartoś
ćzależ
y od wahańrynku , nad którymi
przedsię
biorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraź
nie ż
ą
dał, aby przedsię
biorca do niego przyjechałw
celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeż
eli przedsię
biorca ś
wiadczy
dodatkowo inne usługi niżte, wykonania konsument ż
ą
dał, lub dostarcza rzeczy
inne niżczę
ś
ci zamienne niezbę
dne do wykonania naprawy lub konserwacji , prawo
odstą
pienia od umowy przysł
uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych
usł
ug lub rzeczy;
9) w której przedmiotem ś
wiadczenia sąnagrania dź
wię
kowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczę
towanym opakowaniu , jeż
eli
opakowanie został
o otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczenie dzienników , periodyków lub czasopism , z wyją
tkiem umowy o
prenumeratę
;
11) zawartej w aukcji publicznej ;
12) o ś
wiadczenie usł
ug w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów , gastronomii , usł
ug zwią
zanych
z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli
w umowie oznaczono dzieńlub okres ś
wiadczenia usł
ugi;
13) o dostarczenie treś
ci cyfrowych , które nie sązapisane na noś
niku materialnym ,
jeż
eli speł
nienie ś
wiadczenia rozpoczę
ł
o sięza wyraź
nązgodąkonsumenta przed
upływem terminu do odstą
pienia od umowy i po poinformowaniu go przez
przedsię
biorcęo utracie prawa odstą
pienia od umowy.

3.4.

Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta ;

1.Konsument ma obowią
zek zwrócićrzecz przedsię
biorcy niezwł
ocznie, jednak nie
póź
niej niż14 dni od dnia , w którym odstą
piłod umowy ;
Do zachowania terminu wystarczy odesł
anie rzeczy przed jego upł
ywem.
2. Konsument ponosi bezpoś
rednie koszty zwrotu rzeczy ( chyba , ż
e zachodzi
przypadek okreś
lony w art.34 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta ) ;
3. Konsument ponosi odpowiedzialnoś
ćza zmniejszenie wartoś
ci rzeczy bę
dą
ce
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczają
cy poza konieczny do stwierdzenia
charakteru , cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Reklamacja
4.1.

Reklamacjęprosimy zgł
aszaćna adres e-mail 
biuro@elicina.pl
lub na adres :
BIOMEDIC Krzysztof Kopczyk
Os. Szkolne 14/13
31-976 Kraków

4.2.

W zgł
oszeniu reklamacyjnym prosimy okreś
lić, czy reklamacja opiera sięna
podstawie Ustawy konsumenckiej , na podstawie rę
kojmi , czy korzystają
c z
gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:
▪ zgł
oszenie wady ( usterki ),
▪ roszczenie
▪ dane , na które ma zostaćwysł
ana odpowiedź( oczywiś
cie jeż
eli klient chce
zachowaćformęwysył
kową).

4.3.

Do każ
dej reklamacji ustosunkujemy sięniezwł
ocznie , jednak nie póź
niej niżw
terminie 14 dni;

4.4.

Gwarancjąsąobję
te te oferty , w których treś
ci sprzedawca wyraź
nie zaznaczył
iżdana oferta jest obję
ta gwarancją, co nie ma wpł
ywu ( nie ogranicza ) na
pozostał
e prawa każ
dego klienta;

5. Poufnośći ochrona prywatności .
5.1.

Firma Biomedic jest wł
aś
cicielem wszelkich zdję
ći opisów zamieszczonych w
naszych ofertach , dlatego zabrania sięich kopiowania bez uprzedniej zgody ;

5.2.

Wszelkie dane uzyskane od kupują
cego bę
dąwykorzystane wył
ą
cznie do celu
realizacji zamówienia , a każ
dy klient ma prawo do ich wglą
du.

6.Postanowienia koń
cowe.
⋅ Każdemu klientowi umoż
liwiamy prawo do indywidualnej negocjacji
poszczególnych postanowień/ warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (
w formie pisemnej);
⋅ Niniejszy regulamin sprzedawca wysył
a do kupują
cego drogąelektronicznąw
formie PDF , oraz udostę
pnia do kopiowania w celu zapisania treś
ci na dysku lub
nośniku zewnę
trznym;
⋅ W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego ( oraz kodeksu postę
powania cywilnego), a w stosunku
do konsumentów równieżprzepisy ustaw konsumenckich;
⋅ W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania
udostępnionych danych osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych , a po zrealizowaniu danej umowy
dane zostanąniezwłoczni usunięte lub trwale zmodyfikowane.;
⋅ Wykonują
c obowią
zek wynikają
cy z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje
sięo treś
ci art. 24;
1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby , której one dotyczą ,
administrator danych jest poinformowaćtęosobęo :
1) adresie swojej siedziby i peł
nej nazwie , a w przypadku gdy administratorem jest
osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku
2) W celu zbierania danych a w szczególnoś
ci o znanych mu w czasie udzielania
informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych;
3) Prawie dostę
pu do treś
ci swoich danych oraz ich poprawiania;
4) dobrowolnoś
ci albo obowią
zku posiadania danych , a jeż
eli taki obowią
zek
istnieje , o jego podstawie prawnej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeż
eli :
1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawnienia
faktycznego celu ich zbierania;
2) osoba , której dane dotycząposiada informacje , o których mowa w ust. 1 ;

⋅ W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych zabrania siękopiowania naszych zdję
ći innych materiał
ów autorskich ,
a jednocześ
nie uprzedzamy o odpowiedzialnoś
ci za naruszenia norm prawnych
wynikają
cych z w/w . aktu prawnego;
⋅ W myś
l art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy , ż
e dane
zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu
internetowego sązbierane automatycznie . Pliki cookies to dane informatyczne , w
szczególnoś
ci pliki tekstowe, przechowywane w urzą
dzeniach koń
cowych
użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

Kraków, dnia 16 marca 2015 r.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(należ
y wypeł
nići odesł
aćtylko w przypadku chę
ci odstą
pienia od umowy)
Ja/my(*) niniejszym informuję/ informujemy(*) o moim/naszym (*) odstą
pieniu od
umowy sprzedaż
y nastę
pują
cej/nastę
pują
cych rzeczy/ach(*) umowy dostawy
następujących rzeczy(*) umowy o dzieł
o polegają
cej na wykonaniu nastę
pują
cych
rzeczy(*) / o ś
wiadczenie nastę
pują
cej usł
ugi(*)
-Data
zawarcia
umowy(*)
…………………………………………………………..;
Imię
i
Nazwisko
konsumenta
……………………………………………………………….;

/

odbioru(*)

(

ów

Adres
konsumenta
(ów
………………………………………………………………………………...;

)

)

…………………………………………………………………………………………………
……………………..;
Podpis
konsumenta
(ów)………………………………………………………………………………….;
Data……………………………………
*niepotrzebne skreś
lić

