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REGULAMIN SKLEPU 

1. Warunki ogólne 

1. Administrator Danych Osobowych: 

Sklep internetowy działający pod adresem www.sypialove.pl prowadzony i administrowany jest 

przez firmę: E-sklep Agnieszka Ciechomska, ul. Droga Hrabska 27, 05-090 Falenty Nowe, NIP 123-

046-67-19, REGON 387397109, wpisaną do CEiDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej). 

2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu, poprzez stronę www.sypialove.pl 

3. Dane kontaktowe: 

E-sklep Agnieszka Ciechomska, ul. Droga Hrabska 27, 05-090 Falenty Nowe 

e-mail: sklep@sypialove.pl, telefon: 503-353-350 

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto 

(zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w 

cenniku dostaw. 

5. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem sypialove.pl, za pośrednictwem, którego 

Kupujący może złożyć zamówienie. 

6. Sprzedający:  

E-sklep Agnieszka Ciechomska, ul. Droga Hrabska 27, 05-090 Falenty Nowe 

NIP 123-046-67-19, REGON 387397109 

mBank 77 1140 2004 0000 3602 8061 7161 

7. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach 

kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest 

pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. 

      8. Zakup w sklepie internetowym sypialove.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

2. Zawarcie umowy i realizacja 

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 

14.00, w soboty, niedziele oraz święta, będą realizowane następnego dnia roboczego. 

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z 

których część może być wielokrotnie powtarzana: 

a. dodanie do koszyka produktu; 

b. wybór rodzaju dostawy; 

c. wybór rodzaju płatności; 
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d. wybór miejsca wydania rzeczy; 

e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”. 

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia. 

4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia 

płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, kartą płatniczą - od 

dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia 

uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

6. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dowodem zakupu wysyłany 

wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu 

miejsca wydania rzeczy. 

7. Na życzenie klienta wystawiamy rachunek na zakupiony towar. 

8. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar: 

9.1 Płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu E-sklep Agnieszka Ciechomska, 

ul. Droga Hrabska 27, 05-090 Falenty Nowe 

mBank 77 1140 2004 0000 3602 8061 7161 

9.2 Płatność przy odbiorze – wysyłka za pobraniem. 

9.3 Płatność kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. 

3. Metody i koszt dostawy 

1. W zależności od objętości i wagi zamawianych produktów, Konsument może wybrać jedną z dwóch 

form dostawy: 

a. Firma kurierska - dostawa jest realizowana przez firmę kurierską InPost.  

b. Paczkomat - dostawa jest realizowana przez firmę kurierską InPost. Zamówienie będzie 

dostarczone i do odbioru w wybranym przez zamawiającego paczkomacie.  

2. Całkowity koszt dostawy zamówienia Konsument pozna po dodaniu produktów do koszyka i 

wyborze formy dostawy i metody płatności. W podsumowaniu będzie dokładna wartość do zapłaty.  

4. Prawo do odstąpienia od umowy  

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od 

umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem 

kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. 
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2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a 

do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór 

stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem 

sypialove.pl/strona/zwroty lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. 

5. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny 

w terminie 14 dni. 

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni 

od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed 

jego upływem. 

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt. Sklep nie 

przyjmuje żadnych przesyłek – zwrotów wysyłanych za pobraniem. 

8. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył 

Konsument. 

9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą 

płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej 

Zamawiającego. 

10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili 

otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w 

zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

11. Zamówiony towar dostarczany jest pod wskazany adres za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

Podczas składania zamówienia doliczany jest koszt dostawy, zgodnie z cennikiem firmy 

dostarczającej.  

12. Akceptując regulamin w momencie złożenia zamówienia kupujący zobowiązuje się do odbioru 

paczki, a w przypadku jej nie odebrania pokrycie kosztów wysyłki oraz jej zwrotu do firmy 

wysyłającej. 

5. Zwroty i reklamacje 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze 

zm.), klient ma prawo do odstąpienia od  umowy zawartej na odległość i zwrotu towaru (bez podania 

przyczyn), składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni liczone od daty odebrania 

przesyłki.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy koszt odesłania produktu ponosi kupujący. W razie odstąpienia 

od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a kupujący zwolniony jest z wszelkich 



 

© eKomercyjnie Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. 

3. Do zwracanego towaru należy załączyć dowód dokonania zakupu oraz wypełniony formularz 

zwrotu. 

4. Zwrot należności za odesłany  towar  nastąpi w ciągu 14 dni od chwili otrzymania w/w zwrotu na 

rachunek bankowy Klienta po dokonaniu oględzin towaru.  

5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą 

płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej 

Zamawiającego. 

6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek - zwrotów wysyłanych za pobraniem. 

7. Zwrotowi oraz wymianie podlega towar który nie nosi żadnych śladów użytkowania, posiada 

oryginalne opakowanie wraz z metki i innymi oznaczeniami w które Sprzedawca zaopatrzył towar. 

8. Zdjęcia produktów umieszczone w naszym sklepie są to zdjęcia demonstracyjne i rzeczywista głębia 

i odcienie kolorów mogą się nieznacznie różnić. 

9. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym www.sypialove.pl może być reklamowana z 

zachowaniem odpowiednich terminów oraz warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o 

jej niezgodności z umową. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie wady techniczne, bądź 

uszkodzenia, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres sklepu wraz z opisem dotyczącym 

przyczyny reklamacji. Przy uznaniu reklamacji Klientowi w ramach rękojmi przysługuje prawo do 

wyboru: wymiany reklamowanego towaru na nowy, obniżenia jego ceny lub zwrot kosztów. Zwrot 

należnej kwoty nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji przelewem bankowym 

na konto wskazane przez klienta. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni 

roboczych od dnia ich wpłynięcia.  

6. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych 

1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych 

osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa 

Kupującego związane z jego danymi osobowymi są dostępne w zakładce Polityka prywatności. 

2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz 

w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego. 

3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest 

to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem. 

4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda 

na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.  

5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe: 

a. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu; 
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b. miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki; 

c. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia; 

d. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy. 

6.   Dane  osobowe  zbierane  podczas  rejestracji konta w sklepie internetowym wykorzystane są 

wyłącznie w celu umożliwienia Klientowi zalogowania się do konta w sklepie internetowym. W 

przypadku chęci nabycia jakiegokolwiek towaru rejestracja jest obowiązkowa. Dane zbierane 

podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji zawartej umowy, w tym między 

innymi do należytego udokumentowania zawartej umowy, uiszczenia przez Klienta umówionej ceny 

i udokumentowania tego faktu, jak również wysłania towaru Klientowi. Jeśli Klient wyrazi zgodę na 

przesyłanie  mu na adres internetowy e-maili  informacji handlowej lub otrzymywanie newslettera, 

dane przekazane przez Klienta wykorzystywane są w celu informowania o nowych produktach, 

usługach oraz promocjach oferowanych w ramach prowadzenia Sklepu Internetowego. Zgoda na 

przesyłanie Klientowi informacji 

7.  Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem 

zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka 

prywatności. 

7. Postanowienia końcowe 

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie 

może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek 

części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne 

podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. 

2. Klient przed zarejestrowaniem się w serwisie obowiązany jest zapoznać się z treścią  regulaminu.  

3. Poprzez dokonanie rejestracji w serwisie klient oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem 

i akceptuje jego treść.  

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego przepisy ustawy o 

prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r., poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące 

przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze 

postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu 

przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument 

może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub 

pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR 
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lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze 

UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu 

konsumenckiego. 

 

 


