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§1 DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której
przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
3. Regulamin – niniejszy Regulamin
4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.fabic.pl, za pośrednictwem,
którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
5. Sprzedawca - oznacza Dawida Migdę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Famico
Dawid Migda pod adresem ul. Zębcowska 43c/31, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6222353707,
REGON: 385441119, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
pomiędzy Famico Dawid Migda a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego
Sklepu.
8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141,
poz. 1176 ze zm.);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,
określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.
4.

5.

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.fabic.pl prowadzony jest przez firmę Famico
Dawid Migda ul. Zębcowska 43c/31, 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP 6222353707, REGON 385441119,
Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
Warunkiem rejestracji jest wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta i jest to tożsame z
zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.plumbike.eu niezbędny jest komputer z
procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz
przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 8.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura
lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta
będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks
Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami,
pierwszeństwo mają te przepisy.

§3 WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej
www.fabic.pl
Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu
cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży Towarów.
Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Famico Dawid Migda Umowy
sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną:" Potwierdzenie otrzymania
zamówienia nr.”, zawierającą ostatecznie potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa
powyżej i potwierdzenie przez niego zakupów poprzez przycisk „Potwierdź złożenie zamówienia”.
Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 7 do 14 dni roboczych. W
przypadku braku dostępności części czas realizacji może zostać wydłużony o czym Sprzedawca poinformuje
Kupującego wysyłając wiadomość na adres mailowy podany przy składaniu zamówienia
Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia lub anulowania już złożonego zamówienia w
przypadku braku dostępności części.
§4 PŁATNOŚCI

1.
2.
3.

Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek
VAT).
Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z
następujących sposobów płatności:
- wpłata poprzez system płatności PayPro
- system sprzedaży ratalnej PayPro
- gotówką przy odbiorze osobistym

4.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Towarów. Zamówienia złożone przed wejściem
w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w
momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Towarów objętych jakąkolwiek formą promocji lub
wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Towarów.
§5 DOSTAWA

1.
2.
3.

Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia.
Dostawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Towarów:
- odbiór osobisty
- dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej - koszt dostawy 0 zł (tylko na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej).

5.

Kupujący powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju,
w obecności pracownika Dostawcy

6.

Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub
uszkodzenia przesyłki.

7.

Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę
VAT obejmującą dostarczane Towary

8.

Koszty dostawy ponosi Sprzedający
9. Wysyłka zamówionych produktów realizowana jest niezwłocznie po zaksięgowaniu dokonanej płatności lub
otrzymaniu potwierdzenia dokonanej za zamówione towary płatności.
10. Rower wymaga samodzielnego montażu w zakresie przykręcenia: przedniego błotnika, przedniego koła,
przedniej lampy, kierwonicy.
§ 6 Gwarancja
Towary sprzedawane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź
dystrybutora.
§7 REZYGNACJA LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.
2.

3.
4.
5.

Klient może zrezygnować z zamówienia lub części zamówienia, jeśli składający się na nie Towar lub Towary nie
zostały jeszcze wysłane, poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm., przysługuje prawo
odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenie na
piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru wysyłając je na adres Famico Dawid Migda lub na adres
mailowy sprzedaz@fabic.pl. Wzór odstąpienia od zamówienia jest załącznikiem niniejszego Regulaminu.
Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem tego terminu konsument wyśle oświadczenie o
odstąpieniu od umowy.
Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Zakupiony
towar należy zwrócić na poniższy adres po wcześniejszym kontakcie w celu umówienia terminu odbioru przez
kuriera.
Famico Dawid Migda
Ul Zębcowska 43c/31
63-400 Ostrów Wielkopolski

7.

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń
przesyłki w trakcie transportu.

8.

Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe
wskazane przez Kupującego. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący.
§8 REKLAMACJE
1.

2.
3.
4.

SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem umowy - bez wad.

Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego
Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy
o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta
i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi
reklamowany Towar na pełnowartościowy.

5.

6.

SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku Towarów objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i
obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi
w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany Towar jest uprawnieniem dodatkowym i
nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności
Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).
Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w
chwili zawarcia umowy.
§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz
w przypadku umów zawieranych z klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność
tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta
będącego Przedsiębiorcą.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych
drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów
telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak
odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą
wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego,
wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie
przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta
lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub
przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów,
w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi
przepisami prawa lub Regulaminem.
5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawa.
§10 DANE OSOBOWE

1.

2.
•
•
•
3.
4.

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest
Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o
pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w
dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami
w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1
lit. b RODO),
ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia
lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży.
Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
a)przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
b)na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;

5.

6.

c)ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży
zawartą przez Sklep;
d)zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy
podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
Kupującemu przysługuje prawo żądania:
a)dostępu do swoich danych osobowych,
b)ich sprostowania,
c)usunięcia,
d)ograniczenia przetwarzania,
e)przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
f)wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze
szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6
ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z
§ 2 Regulaminu(par z danymi kontaktowymi). W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane
niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na
stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których
mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w
szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia
27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.
U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Famico Dawid Migda
ul. Zębcowska 43c/31, 63-400 Ostrów Wielkopolski
adres e-mail: ………..
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):
...................................................................................................................................................................................
.................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................
- Data zawarcia
umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................
- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów):
..............................................................................................................................
- Adres Konsumenta (-ów):
..........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

