REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.mega-optics.pl
Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.mega-optics.pl
administrowany przez Piotra Kozłowskiego, zwanego dalej Sprzedawcą, prowadzącego
działalność gospodarcza pod firmą MEGA-OPTICS z siedzibą 01-472 Warszawa, ul. Spychowska
47, NIP: 522 118 63 42, REGON: 142 615 272, telefon kontaktowy: 791 241 022, poczta
elektroniczna: biuro@mega-optics.pl, reguluje zasady w zakresie świadczonych przez
Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem
sklepu internetowego, w tym ich rodzaje, prawa i obowiązki Klientów, jak i Sprzedawcy, tryb
odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
Spis treści:
§1 Definicje
§2 Postanowienia ogólne
§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną (rodzaje, warunki, odstąpienie)
§ 4 Umowa sprzedaży.
§ 5 Realizacja zamówień i dostawa
§ 6 Metody płatności
§ 7 Prawo odstąpienia
§ 8 Rękojmia
§ 9 Reklamacje
§ 10 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów
§ 11 Postanowienia końcowe
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§1
Definicje
Sklep internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem www.mega-optics.pl
Sprzedawca - Piotr Kozłowski prowadzący działalność gospodarcza pod firmą MEGA
OPTICS z siedzibą 01-472 Warszawa, ul. Spychowska 47, NIP: 522 118 63 42, REGON:
142 615 272.
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze
Sprzedawcą.
Konsument - osoba fizyczna, zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
Cywilny, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
Usługa - usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę (Usługodawcę) na rzecz
Klienta (Usługobiorcy) za pośrednictwem sklepu internetowego.
Umowa zawarta na odległość - oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu
internetowego a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania
umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu
i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Umowa sprzedaży - umowa zawierana na odległość między Klientem, a Sprzedawcą, za
pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.
Towar - produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa od Sprzedawcy za pośrednictwem
Sklepu internetowego.
Konto Klienta - zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym
gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje teleadresowe oraz historia
zamówień.
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§8
Rękojmia i reklamacje Towaru
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę
fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, w
sytuacji gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami
prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w k.c. (wszczególności w
art. 556-576 k.c.).
Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne
(wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za wady
prawne.
Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie na adres siedziby
Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak
ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał
reklamację za uzasadnioną.
Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą
pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces
reklamacyjny):
okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji - Towaru i pojawienia się
ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z
Umową sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
Umowy Sprzedaży),danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/
Klientem.
Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w
rozpatrywaniu danej reklamacji. W celu ułatwienia sporządzenia zgłoszenia Klient może
skorzystać z Formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien na koszt
Sprzedawcy

8. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę
fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, w
sytuacji gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien na koszt Sprzedawcy
dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy: ul. Spychowska 47 01-472 Warszawa Tel.(22)
666-96-14; Tel. kom. 791-241-022.
Jeżeli ze względu np. na rodzaj Towaru jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie
utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar
ten się znajduje.
§9
Reklamacje Usług elektronicznych
1.
Tryb postępowania reklamacyjnego w przypadku Usług elektronicznych jest następujący:
a)
Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą
elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach
przewidzianych Regulaminem.
b)
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz
pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (wyłączając tryb reklamacji
Towaru, który został opisany w § 8 Regulaminu) Klient może składać w szczególności:
pisemnie na adres: ul. Spychowska 47, 01-472 Warszawa Tel. (22) 666-96-14; Tel. kom.
791-241-022
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@megaoptics.pl
zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą
c)
pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces
reklamacyjny):
okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np.
rodzaju i daty wystąpienia wady,
określenie żądania Klienta,
danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.
Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej
reklamacji .
d)
zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w stosunku do danej reklamacji Usługi elektronicznej
następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej
złożenia.
2.
Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje
Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.
3.
Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi Konta, a które mają charakter
ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez
podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja tego uprawnienia nastąpi po
przesłaniu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług
Elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu
wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.
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§ 10
Pozasądowe metody rozstrzygania sporów
Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania
sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od
tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika
Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi
adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
www.uokik.gov.pljspory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pljwazne_adresy.php,
www.uokik.gov.pljsprawy_indywidualne.php
W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów
Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego
Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
Klient będący Konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu
rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod
adresem:
https: //webgate.ec.europa.euIodr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng= PL
Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę
Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną
poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie
z właściwymi przepisami prawa polskiego.
§ 11
Postanowienia końcowe
Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów
prawa polskiego.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdorazowej
zmianie Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów co najmniej 14 dni przed
wejściem zaktualizowanej wersji regulaminu w życie, na stronie Sklepu internetowego
Postanowienia nowego Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień oraz umów
zawartych przed wejściem w życie zaktualizowanej jego wersji oraz nie wpływają na prawa
nabyte przez Klienta na mocy postanowień poprzedniego Regulaminu.
Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.
Treści, w szczególności grafika, teksty, układy i kolorystyka strony stanowią własność
Sprzedawcy i podlegają ochronie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Każdorazowe wykorzystanie przedmiotowych treści wymaga pisemnej zgody
Sprzedającego. Nieuzyskanie zgody może skutkować odpowiedzialnością karną oraz
cywilną.
Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną
poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie
z właściwymi przepisami prawa polskiego.
Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2017 r.
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