
Regulamin sklepu www.went-ar.pl  obowiązujący do dnia 24.12.2014 r. 

 

I Postanowienia ogólne 

1. Regulamin stanowi dokument określający zasady sprzedaży w sklepie internetowym www.went-

ar.pl. 

2.  Składając zamówienie w sklepie pod adresem 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. 

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.  

II Właściciel sklepu internetowego 

1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.went-ar.pl jest firma: 

WENT-AR Agata Kazimierska, Wojnowice ul. Łagiewska 32, 64-330 Opalenica 

wpisana przez Burmistrza Opalenicy do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 

3252/2010. 

NIP: 788-189-77-77 

REGON: 301331439 

2. Firma WENT-AR prowadzi sprzedaż towarów na odległość (na terytorium Polski), za pośrednictwem 

strony internetowej www.went-ar.pl. 

III Ceny zawarte w sklepie 

1. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu www.went-ar.pl podane są w polskich złotych i 

zawierają 23% podatek VAT (są cenami brutto). 

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. 

3. Ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki. 

4. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu. 

5. Aktualny cennik i informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronie sklepu www.went-ar.pl w 

dziale Koszty wysyłki.  Sklep każdorazowo informuje klienta o wysokości opłat związanych z 

wyborem danego sposobu dostawy przed dokonaniem wyboru przez klienta. Dostawa towaru 

odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. 

IV Zamówienia i realizacja 

1. Zamieszczone na stronie sklepu www.went-ar.pl informacje o towarach są jedynie zaproszeniem do 

zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 

Kodeksu cywilnego. 

2. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru oferowanego przez sklep. 

3. Wypełniając formularz zamówienia klient otrzymuje automatycznie wygenerowanego maila z 

informacją o wpłynięciu zamówienia do systemu, przy czym wiadomość ta nie stanowi potwierdzenia 

przyjęcia oferty. Do zawarcia umowy kupna sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sklepem - 

www.went-ar.pl dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji. Za moment przyjęcia 

zamówienia uznaje się potwierdzenie zamówienia przez pracownika sklepu tj. otrzymanie przez 

kupującego e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. 

4. Zamówienia w sklepie went-ar.pl składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu korzystając z 

witryny internetowej www.went-ar.pl lub pocztą elektroniczną e-mail przesyłając zamówienie na 

adres sklep@went-ar.pl. Telefonicznie zamówienia składać można pod nr tel. 697 109 055. 

5. Do każdego zamówienia wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie fakturę VAT. Dokument 

zakupu jest zawsze dołączony do przesyłki. 
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6. Sklep www.went-ar.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane 

przez Kupującego dane są niepełne lub błędne.  

7. Klient może dokonać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania towaru  do 

wysyłki. Wprowadzenie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze sklepem za pośrednictwem 

wiadomości e-mail(sklep@went-ar.pl) lub telefonicznie 697 109 055.  

8. Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony towar poprzez: 

- pobranie - płatne przy odbiorze gotówką do rąk przewoźnika; 

- płatność online- płatne z góry przelewem elektronicznym za pośrednictwem partnera szybkich 

płatności Transferuj.pl; 

- przelew bankowy - płatne z góry na wskazany przez WENT-AR rachunek bankowy. 

9. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuję w zależności od wybranego sposobu płatności: 

- przy płatności za pobraniem - realizacja rozpoczyna się po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia 

przez sklep; 

- przy płatności online - realizacja rozpoczyna się po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia 

poprawnego wykonania operacji od operatora płatności; 

- przy przelewie bankowym - realizacja rozpoczyna się z chwilą wpłynięcia płatności na rachunek 

bankowy sklepu. 

10.  Wysyłki oraz dostawy realizowane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku, za 

pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej FedEx, w zależności od dokonanego przez 

kupującego wyboru. 

11. Wysyłki realizujemy wyłącznie na terenie Polski.  

12. Na czas otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy. 

13. Sklep realizuje zamówienia w terminie do 3 dni roboczych. 

14. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z powodu niedostępności towarów 

objętych zamówieniem, sklep zawiadomi o tym fakcie klienta niezwłocznie, najpóźniej jednak w 

terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy i zwróci otrzymaną od niego sumę pieniężną.  

15. Czas dostawy przesyłki do kupującego wynosi: 

- kurier FedEx - dzień nadania + 1 dzień; 

- Poczta Polska (Pocztex Kurier 48) - dzień nadania + 2 dni. 

16. Firma WENT-AR zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotów kosztów przesyłki poniesionych w 

związku z transportem zamówionych towarów w przypadku  nieodebrania ich przez Zamawiającego, 

bez podania jej przyczyny. 

17. Podczas odbioru zamówienia należy sprawdzić w obecności doręczyciela stan paczki. W przypadku 

jakichkolwiek uszkodzeń należy wraz z pracownikiem firmy spedycyjnej spisać stosowny protokół 

szkody.  

V Zwroty 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 

271) Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, 

składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia otrzymania przesyłki. 

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem drogą pisemną 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. 

3. Zwrot towaru w stanie niezmienionym powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 

czternastu dni kalendarzowych od odstąpienia od umowy. 

4. W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest zwolniony z 

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

zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

5. Zwrot należy kierować na adres WENT-AR Agata Kazimierska, Wojnowice ul. Łagiewska 32, 64-330 

Opalenica.  

6. Zwrot towaru powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do sklepu. 

Opakowanie przesyłki powinno zapewnić możliwość bezpiecznego transportu. 

7. Do zwracanego towaru należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  

8. Sklep www.went-ar.pl zobowiązuje się do dokonania zwrotu kosztów w terminie 7 dni roboczych od 

daty otrzymania przesyłki. 



9. Zwrot dokonywany jest przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego. 

10. Zwrotowi podlegają koszty dostawy do klienta oraz koszt zamówionego produktu. Koszt odesłania 

produktu do sklepu pokrywa kupujący. 

11. W rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą 

czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i zawodową. 

VI Reklamacje 

1. Wszystkie produkty dostępne w sklepie www.went-ar.pl są fabrycznie nowe i są objęte rękojmią 

sprzedawcy. 

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności towaru z umową w okresie 2 lat od momentu jego 

wydania. 

3. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową należy kierować paczką pocztową ekonomiczną 

na adres sklepu tj. WENT-AR Agata Kazimierska Wojnowice ul. Łagiewska 32 64-330 Opalenica, 

dołączając pismo reklamacyjne. 

4. 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. 

5. W przypadku niezgodności towaru z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu 

zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo 

wymiana nie są możliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie 

wywiązać się z określonych żądań, kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo 

odstąpić od umowy. 

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. 

7. Firma WENT-AR zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania przesyłek wysyłanych za pobraniem lub 

na koszt sklepu. 

8. Większość produktów dostępnych w sklepie www.went-ar.pl posiada gwarancję producenta. Czas 

gwarancji podany jest w opisie przedmiotu na stronie sklepu. Warunki realizacji gwarancji określone 

są w druku gwarancyjnym  wystawionym przez gwaranta. 

9. 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 zgłosić reklamację z tytułu gwarancji bezpośrednio u gwaranta, 

którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej, powołując się na zakres udzielonej gwarancji. 

VII Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o ochronie 

niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 

niebezpieczny, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie 

Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

2. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt sklep@went-ar.pl. 

 


