
Regulamin Sklepu went-ar.pl obowiązujący od 25.12.2014 r – 24.05.2018 r. 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu 
Internetowego oraz sposób świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną i 
sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.went-ar.pl 
przez WENT-AR Agata Kazimierska z siedzibą w Wojnowice ul. Łagiewska 32, 64-330 
Opalenica. 
 

1.2. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym www.went-ar.pl kupujący 
oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, 
a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłki towaru 
oraz wystawienia stosownego dowodu zakupu. 
 
1.3. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych 

podmiotom trzecim. Zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych, zbiór danych osobowych jest zarejestrowany w bazie 

Generalnego Inspektora Danych Osobowych pod nr księgi 133743. 
 
2. DEFINICJE 
 
2.1. Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 

nr 16, poz. 93 ze zm.). 
 
2.2. Ustawa o prawach Konsumenta -  ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827); 
 
2.3. Regulamin – niniejszy dokument; 

 
2.4. Dni robocze -  oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy; 
 
2.5. Sklep Internetowy (Sklep) -  strona internetowa dostępna pod 
adresem  www.went-ar.pl, za pośrednictwem której Klient może w szczególności 

składać Zamówienia; 

 
2.6. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą 
osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje 
Zamówienia w ramach Sklepu; 
 
2.7. Konsument –osoba fizyczna  dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej 
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i zawodową; 

 
2.8. Sprzedawca – Agata Kazimierska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 
WENT-AR Agata Kazimierska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do 

doręczeń: Wojnowice ul. Łagiewska 32, 64-330 Opalenica, NIP 788-189-77-77, 
REGON 301331439, adres poczty elektronicznej: sklep@went-ar.pl, numer telefonu: 
697 109 055. 

 
2.9. Konto Klienta - indywidualny (oznaczony loginem i hasłem) dla każdego Klienta 
panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta 
rejestracji,  za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach 

Sklepu Internetowego. 
 
2.10. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta 
Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez 
Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego; 
 



2.11. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem; 

 
2.12. Zamówienie -  oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia 
Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru; 
 
2.13. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem 
Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży; 

 
2.14. Usługi - usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą 
elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
  
3. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 

 
3.1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia 
przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych 
wymagań technicznych: 
- komputer z dostępem do Internetu; 

- dostęp do poczty elektronicznej; 
- przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 

28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera. 
- włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 
 
3.2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która 
prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie. 
 
3.3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania 

przez Klienta ze strony internetowej sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy 
na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na 
celu poprawne działanie strony internetowej sklepu na urządzeniach końcowych 
Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje 
zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu 
zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm 

„cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. 
 

3.4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym www.went-ar.pl  za 
pośrednictwem formularza Zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 
oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronie Sklepu konieczne jest 
posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej. 
 

3.5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest 
posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty 
elektronicznej. 
 
3.6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, 
korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, 
wykorzystywanie  Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi 

obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. 
 
4. USŁUGI NIEODPŁATNE 
 
4.1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z 
bezpłatnych Usług polegających na: 

-  prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym, 
- udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie 
Zamówienia w Sklepie. 
 
4.2. Wskazane w pkt. 4.1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu. 
 

4.3. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu 
Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza 
rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu. Warunkiem Rejestracji jest 



wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych: imię i 

nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), 

adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku 
Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz 
numeru NIP. Usługa polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym 
świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą 
przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń 
Konto”. 

 
4.4. Usługa formularz zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna 
się z momentem dodania przez Klienta produktu do elektronicznego koszyka w 
Sklepie Internetowym. Dodanie Towaru do zamówienia jest dokonywane poprzez 
wybór polecenia „do koszyka”. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie 
przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres poczty 

elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, oraz nazwa firmy i numer NIP, w 
przypadku Klientów niebędących Konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu 
cywilnego. Klient po skompletowaniu zamawianych Towarów i wskazaniu w koszyku 
niezbędnych danych, sposobu dostawy oraz formy płatności, składa Zamówienie 
poprzez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usługi 

polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom 
złożenie Zamówienia w Sklepie świadczona jest nieodpłatnie i zawierana jest na czas 

oznaczony, ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia. 
 
5. ZAMÓWIENIA 
 
5.1. Zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego www.went-ar.pl informacje o 
Towarach są jedynie zaproszeniem do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu 
Cywilnego. 

 
5.2. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru 
oferowanego przez Sklep. 
 
5.3. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym jest posiadanie 
aktywnego konta poczty elektronicznej. 

 
5.4. W Sklepie Internetowym złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez: 

- wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia 
- złożenie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając je na 
adres sklep@went-ar.pl  
- złożenie Zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu 697109055. 
 

5.5. Za pośrednictwem formularza zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 
24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon lub pocztę 
elektroniczną mogą być składane w Dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00 
 

5.6. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia Klient jest informowany o przedmiocie 
Zamówienia, jednostkowej oraz łącznej cenie zamawianych produktów wraz z 

podatkami, sposobach i terminach płatności, kosztach i czasie dostawy, prawie 
odstąpienia od umowy. 
 
5.7. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego 
należy skorzystać z formularza Zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.4. niniejszego 
Regulaminu. 

5.7.1. Wysłanie Zamówienia wiąże się z dokonaniem akceptacji treści Regulaminu 

Sklepu, potwierdzeniem zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy” oraz 
naciśnięciem przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. 
5.7.2 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje automatycznie wiadomość 
elektroniczną, która informuje o wpłynięciu Zamówienia do Sklepu oraz zawiera 
szczegóły Zamówienia w tym również dane do przelewu w przypadku wyboru 
płatności z góry, przy czym wiadomość ta nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty o 

której mowa w pkt. 5.2. niniejszego Regulaminu. 
5.7.3. Potwierdzenie Zamówienia stanowiące oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu 
oferty kupna, o której mowa w pkt. 5.2. niniejszego Regulaminu, zostanie przesłane 
na adres poczty elektronicznej Klienta najpóźniej w dniu dostarczenia zamówionych 



Towarów. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta 

Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

 
5.8. Klient składający Zamówienie w Sklepie przez telefon w celu złożenia Zamówienia 
powinien: 
- podać nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej 
Sklepu i jego ilość;  
- wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności 

podanych na stronie internetowej Sklepu;  
- podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, 
adres, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, dane do faktury vat. 
5.8.1. Po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności i sposobu dostawy, 
Sprzedawca ustnie, bądź w drodze wiadomości elektronicznej potwierdza łączny koszt 
Zamówienia. 

5.8.2. W wypadku Klientów będących Konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu 
cywilnego, Sprzedawca każdorazowo przesyła na podany przez Konsumenta adres 
poczty elektronicznej, potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia. Wiadomość ta 
zawiera także informację dla Konsumenta, że złożenie Zamówienia telefonicznie w 
Sklepie Internetowym pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. 

5.8.3. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Konsumenta (w odpowiedzi 
na potwierdzenie Zamówienia przesłane przez Sprzedawcę) wiadomości 

elektronicznej, w której Konsument akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża 
zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się 
z pouczeniem o odstąpieniu od umowy. 

5.9. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła 
je na adres sklep@went-ar.pl, podając w szczególności: 
- nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i 
jego ilość;  
- dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres, 
adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, dane do faktury vat. 

5.9.1. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną Zamówienia, Sprzedawca 
przesyła Klientowi zwrotną wiadomość, stanowiącą potwierdzenie warunków 
złożonego Zamówienia, podając w szczególności swoje dane rejestrowe, cenę 
jednostkową i łączną wybranych Towarów, możliwe formy i terminy płatności oraz 
sposób i czas dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich 

dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży, jeśli 
wystąpią. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że złożenie Zamówienia w 

Sklepie Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą 
obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.  
5.9.2. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Konsumenta (w odpowiedzi 
na potwierdzenie Zamówienia przesłane przez Sprzedawcę) wiadomości, w której 
Konsument potwierdza wybraną formę płatności i sposób dostawy, oraz akceptuje 
treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy. 

 
5.10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi 
istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, nastąpi poprzez przesłanie 
Konsumentowi na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia.  
 
6. CENY, SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI 
 

6.1. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego www.went-
ar.pl podane są w polskich złotych i zawierają 23% podatek VAT (są cenami brutto). 

 
6.2. Ceny podane przy Towarze nie zawierają kosztów dostawy, które Klient będzie 
zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, chyba że Umowa stanowi 
inaczej. 
 

6.3. Klient może wybrać następujące metody płatności za zamówiony Towar: 
- płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze Towaru; 
- płatność przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy: 
  Bank – PKO BP SA 
  Nr rachunku - 09 1020 4144 0000 6602 0133 1198 

mailto:sklep@went-ar.pl
http://www.went-ar.pl/
http://www.went-ar.pl/


- płatność elektroniczna - obsługę płatności elektronicznych prowadzi Krajowy 

Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań. 

 
6.4. W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru formy płatności: 
- w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru, należność pobierana jest 
podczas dostawy Towaru, 
- w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar 
pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że zamówiony Towar zostaje wysłany 

po otrzymaniu płatności, maksymalny czas oczekiwania na wpłatę to 7 dni, po upływie 
tego terminu Zamówienie zostaje anulowane; 
- w przypadku płatności elektronicznej , należność za Towar pobierana jest jako 
płatność z góry, co oznacza że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu 
płatności, maksymalny czas oczekiwania na wpłatę to 7 dni, po upływie tego terminu 
Zamówienie zostaje anulowane. 

 
7. DOSTAWA 
 
7.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i 
odbywa się na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. 

 
7.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy 

sprzedaży bez wad. 
 
7.3. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia 
przyjęcia przez Sklep Zamówienia. 
 
7.4. Sprzedawca zamieszcza na stronie Sklepu informację o liczbie Dni roboczych 
potrzebnych do realizacji Zamówienia. 

 
7.5. Wysyłki oraz dostawy realizowane są w Dni robocze od poniedziałku do piątku, za 
pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej FedEx, w zależności od 
dokonanego przez kupującego wyboru. 
 
7.6. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi 

inaczej. 
 

7.7.  Aktualny cennik i informacje o kosztach dostawy są wskazywane Klientowi na 
stronie Sklepu Internetowego w dziale Koszty dostawy oraz w trakcie składania 
Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się z 
Umową sprzedaży. Sklep każdorazowo informuje Klienta o wysokości opłat 
związanych z wyborem danego sposobu dostawy przed dokonaniem wyboru przez 

Klienta. 
 
7.8. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu 
sposób. 

7.9. Sprzedawca zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki paragon fiskalny lub 
fakturę VAT, obejmujące dostarczone Towary oraz wyszczególnione koszty dostawy. 
Faktury VAT wystawiamy na podmioty zlokalizowane na terytorium Polski. 
 
8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW 

 
8.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 

Towaru, na zasadach określonych w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. 
 
8.2. Sprzedawca odpowiada za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w 
okresie 2 lat od momentu jego wydania. 
 

8.3. Jeżeli Towar ma wadę Kupujący może: 
- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba 
że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni 
Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od 
umowy jeżeli wada jest nieistotna.   



- żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. 

Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć 

wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. 
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie 
do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta 
jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do 
zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy 
lub wymiany ponosi Sprzedawca. 

8.4. Reklamacje z tytułu rękojmi należy złożyć pisemnie na adres WENT-AR Agata 
Kazimierska ul. Łagiewska 32, 64-330 Wojnowice, lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail: sklep@went-ar.pl. 
 
8.5. Zaleca się podanie w opisie reklamacji poniższych informacji - ułatwi to i 
przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę: 

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, numer telefonu 

- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
- przedmiot reklamacji, rodzaj i datę wystąpienia wady, wskazaniem żądania 

Kupującego, 

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 
 
8.6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed 
rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej 
uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

 
8.7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta, niezwłocznie, lecz nie później 
niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

8.9.  W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji 
Klienta z tytułu rękojmi lub do wykonania uprawnień Klienta, niezbędne będzie 
dostarczenie produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o 
dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany przez niego adres lub 
Sprzedawca zleci dyspozycję odbioru paczki z reklamowanym produktem firmie 
kurierskiej, z którą współpracuje.  

8.10. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, dystrybutora, której 
zakres potwierdza wydany wraz z Towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od 

innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może skorzystać z 
prawa gwarancyjnego, powołując się na zakres udzielonej gwarancji. Przed złożeniem 
reklamacji z tytułu gwarancji, należy skontaktować się ze sklepem w celu ustalenia 
dalszych kroków postepowania.  

8.11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania przesyłek wysłanych za 
pobraniem. 
 
9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA 
ROSZCZEŃ 

 
9.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta 
będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i 
dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach 
oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, 

organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, 
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami 

internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_
indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 
 
9.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości 
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 
roszczeń: 

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu 
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Konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy 

Sprzedaży.  

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji 
Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie 
polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na 
temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora 
Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych 
poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

- Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między 
Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego 
(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań 
statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, 
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację 
Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz 

przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email 
porady@dlakonsumentow.pl. 
 
10. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY  
 

10.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 
poz.827), Konsument, który zawarł umowę na odległość  może od niej odstąpić bez 

podania przyczyny,  w terminie 14 dni. 
 
10.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym 
Konsument wszedł w posiadanie rzeczy. 
 
10.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep o 
swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. 

pismo wysłane pocztą na adres WENT-AR Agata Kazimierska Wojnowice ul. Łagiewska 
32 64-330 Opalenica  lub pocztą elektroniczną email: sklep@went-ar.pl). 
 
10.4. Konsument może skorzystać z gotowego wzoru formularza. 
 
10.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Konsument 

wysłał informację dotycząca przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy, przed 
upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 
10.6. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane od 
Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych 
kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego 
niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, a w 

każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został 
poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 
Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie 
zostały przez Konsumenta użyte w pierwszej transakcji, chyba że wyraźnie 
Konsument zgodził się na inne rozwiązanie, np. przelew bankowy; w każdym 
przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep 
może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy z powrotem. 

 
10.7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 
dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy 
wysłanie rzeczy przed jego upływem. 
 
10.8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy np. koszty opakowania, 

zabezpieczenia, nadania paczki. 
 
10.9. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania 
z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i 
funkcjonowania rzeczy. 
 
10.10.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje 

konsumentowi w odniesieniu do umów: 
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą 
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po 
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spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad 

którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem 
terminu do odstąpienia od umowy; 
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana 
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych 
potrzeb; 
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub 

mająca krótki termin przydatności do użycia; 
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym 
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę 
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po 
dostarczeniu; 
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na 

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została 
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić 
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi 
przedsiębiorca nie ma kontroli; 

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu 
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo 

inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż 
części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia 
od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo 
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli 
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o 

prenumeratę; 
- zawartej w drodze aukcji publicznej; 
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, 
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z 
wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w 
umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, 
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed 

upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez 
przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 

10.11.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje wyłącznie 
Konsumentowi. Innych zwrotów nie przyjmujemy. 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

11.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy 
prawa polskiego. 
 
11.2. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy 

Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu 
zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto 
Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem  na 

wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie 
będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający 
Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o 
tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. 

Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy. 
 
11.3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony 
będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania 
wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 
 



11.4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania 

reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 
11.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. 


