Certyfikat
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób
sprzedaży prowadzonej przez T.H. KAKADO sp. j. Andrzej Pajda
i spółka z siedzibą w Będzinie, za pośrednictwem sklepu
internetowego
kakado.pl
(zwanego
dalej:
„Sklepem
Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez
T.H. KAKADO sp. j. Andrzej Pajda i spółka z siedzibą w Będzinie usług
nieodpłatnych drogą elektroniczną.
§ 1 Definicje
1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu
Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru
określonego w zamówieniu.
3. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje
Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
4. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem
i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną
lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, z wyłączeniem
osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych
bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową
(konsumenci).
5. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
6. Sprzedawca - oznacza T.H. KAKADO sp. j. Andrzej Pajda i spółka
z siedzibą w Będzinie (42-500), ul. Kościuszki 86, NIP: 6340254122,
REGON: 003552622, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000122049; e-mail: sales@kakado.pl, będącą
jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
7. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod
którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające
w domenie kakado.pl.
8. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za
pośrednictwem
Strony
Internetowej
Sklepu,
mogący
być
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przedmiotem Umowy sprzedaży.
9. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające
Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych
osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji
w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje
służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji
w niezmienionej postaci.
10. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na
odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między
Klientem a Sprzedawcą.
§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa
autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego
domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do
wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie
Internetowej
Sklepu
(za
wyjątkiem
logotypów
i
zdjęć
prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach
prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do
podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich
może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny
z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego
było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich
popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych,
typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne
wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony
Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co
najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub
Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka
Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe
o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu
jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu
1024x768 pikseli.
3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas
korzystania przez Klientów 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
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5.

6.

7.

8.

9.

w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy
Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce
internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje,
że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub
uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na
Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez
Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon,
konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu
oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez faks,
konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru faksu
oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze
bezprawnym
oraz
wykorzystywanie
przez
Klienta
Sklepu
Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych
świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem,
dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet
i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może
się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów
przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować
właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej
zagrożenia.
W
szczególności
powinni
stosować
programy
antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu
Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która
naruszałaby interes Sprzedawcy.
§ 3 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią
oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie
zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
Opisy Towarów zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu mają
charakter wyłącznie informacyjny. Zdjęcia Towarów mają charakter
wyłącznie poglądowy.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, poczty elektronicznej
lub faksu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
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3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za
pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na
Stronie Internetowej Sklepu.
4. Klient składa zapytanie o możliwość zawarcia Umowy sprzedaży
poprzez przesłanie Sprzedawcy wiadomości za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na Stronie Internetowej
Sklepu, poprzez wybór funkcji "Wyślij zapytanie". Klient
w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności:
nazwę Towaru oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na
Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane.
5. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną zapytania o którym
mowa w §3 ust. 4, Sprzedawca odpowiada na zapytanie i składa
Klientowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem
poczty elektronicznej. W ramach wiadomości Sprzedawca podaje
swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów, termin realizacji
świadczenia, możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz
z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych
płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży.
Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez
niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej
pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na
podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może
przyjąć ofertę przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy
wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy. Z chwilą
otrzymania akceptacji oferty przez Sprzedawcę zostaje zawarta
Umowa sprzedaży.
6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu,
wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę
na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składa zamówienie przez
telefon podając Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów
znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towaru
jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości
zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę
płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty
elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia
zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Klienta
zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie
łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego
sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie
jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem telefonu,
Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta
adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację
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9.

10.

11.

12.

zawierającą
potwierdzenie
warunków
Umowy
sprzedaży.
Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego
przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy
i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany
jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.
Klient
składający
zamówienie
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej lub faksu, przesyła je na adres e-mail lub adres faksu
podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient
w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności:
nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów
prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane
teleadresowe.
Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której
mowa w §3 ust. 8, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną
wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje
dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy
płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też
informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient
miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera
także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy
sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą
obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych
przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie,
przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując
wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.
Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta
oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem
zamówienia.
Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez
Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia
zamówienia.
Potwierdzenie
przyjęcia
zamówienia
jest
oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3
ust. 10 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje
zawarta Umowa sprzedaży.
Sprzedawca może wymagać od Klienta przedstawienia dokumentów
rejestrowych celem weryfikacji poprawności jego danych, jako
warunek zawarcia Umowy sprzedaży.
§ 4 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym
Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie
kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie
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3.
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5.
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zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których
Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy
i składaniu zamówienia.
Ceny określone w walutach innych niż PLN przelicza się na PLN
według kursu sprzedaży waluty Narodowego Banku Polskiego z dnia
wystawienia faktury.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione
Towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym
przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po
przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy
Sprzedawcy);
b) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu
Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie
rozpoczęta
po
przesłaniu
Klientowi
przez
Sprzedawcę
potwierdzenia przyjęcia zamówienia).
Sprzedawca jest uprawniony do każdorazowej zmiany formy
płatności dla Klienta poprzez jednostronne oświadczenie woli po
zawarciu Umowy sprzedaży lub poinformowanie Klienta
o zmianie warunków przed zawarciem Umowy sprzedaży.
Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie
Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać
płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy
sprzedaży.
Klientowi nie przysługuje złożenie wobec Sprzedawcy oświadczenia
o potrąceniu.
Sprzedawca ma prawo uzależnić realizację zamówienia od zapłaty
przez Klienta części zamówienia z góry, a za część zamówienia przy
odbiorze lub przez dokonanie pełnej przedpłaty przez Klienta.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wymagania od Klienta
zabezpieczeń finansowych warunkujących realizację Umowy
sprzedaży.
§ 5 Dostawa

1. Sprzedawca, w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przekazuje
Klientowi liczbę Dni Roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia.
Termin ten nie jest wiążący dla Sprzedawcy.
W wypadku gdy opóźnienie w realizacji Umowy sprzedaży przez
Sprzedawcę przekroczy 30 dni, zarówno Klient, jak i Sprzedawca
mają prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży poprzez
oświadczenie złożone drugiej stronie. W wypadku gdy Umowa
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sprzedaży została zrealizowana w części, prawo odstąpienia
przysługuje tylko do niewykonanej części Umowy sprzedaży i nie
znosi obowiązku Klienta do uiszczenia opłat za zrealizowaną część
umowy. Klient nie ma prawa do żądania odszkodowania z tytułu
opóźnień w realizacji Umowy sprzedaży, za wyjątkiem winy umyślnej
Sprzedawcy.
Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem
Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
Z chwilą wydania Towaru Dostawcy przez Sprzedawcę, na Klienta
przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem, jak też ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób
przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika
Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki
Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego
protokołu.
Niespisanie protokołu wyłącza wszelkie uprawnienia reklamacyjne
Klienta.
W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego
adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy,
pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu
telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie
obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do
Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się
z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie
z Klientem termin i koszt Dostawy.
W wypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta, Sprzedawca
zastrzega sobie prawo do przechowania jej i umożliwienia Klientowi
odbioru Towaru w wybranym przez siebie miejscu (o którym Klient
zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej)
i naliczania Klientowi opłaty magazynowej w wysokości 5 złotych
netto za każdy dzień magazynowania nieodebranego Towaru, którą
Klient jest zobowiązany zapłacić wraz z odbiorem.
§ 6 Rękojmia

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi
przez 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy sprzedaży,
z zastrzeżeniem, że wady widoczne powinny zostać zgłoszone
w terminie 7 dni od dnia Dostawy, natomiast niewidoczne w terminie
7 dni od ich wykrycia. W wypadku braków ilościowych dostarczanego
Towaru, powinny zostać zgłoszone w dniu Dostawy.
2. Sprzedawca
rozpatrzy
reklamację
w
terminie
14
dni,
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z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu w wypadku gdy
do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie przeprowadzenie
dodatkowych wyjaśnień. Uznając reklamację sprzedawca może
według swego uznania wymienić Towar na nowy, wolny od wad,
dokonać
naprawy
Towaru
lub
zaproponować
stosowne
odszkodowanie. Decyzja Sprzedawcy jest w tym zakresie ostateczna
i wyczerpuje wszelkie roszczenia odszkodowawcze Klienta, za
wyjątkiem roszczeń z tytułu szkód spowodowanych winą umyślną.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany
dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.
Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy
sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres
Sprzedawcy.
Do Towaru należy dołączyć dowód sprzedaży i kartę gwarancyjną
(jeśli została wystawiona) pod rygorem nieprzyjęcia reklamacji.
Z wyłączeniem winy umyślnej, Sprzedawca nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez Towar.
Klient
może
zgłosić
Sprzedawcy
reklamację
w
związku
z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą
elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona
w formie elektronicznej i przesłana na adres sales@kakado.pl.
W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego
problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie
14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
§ 7 Usługi nieodpłatne

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną,
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu usługę nieodpłatną Formularz
kontaktowy.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju,
form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych
wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób
właściwy dla zmiany Regulaminu.
3. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą
formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu
wiadomości do Sprzedawcy.
4. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest
w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do
Sprzedawcy.
§ 8 Ochrona danych osobowych
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1. Administratorem
danych
osobowych
Klientów
przekazanych
Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składanych zamówień oraz
w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną
lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest
Sprzedawca.
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji
zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną
oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane
wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez
Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest
przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych
Osobowych.
4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie,
z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych
w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego złożenie
i realizację.
5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo
dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych
z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia
Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych
osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec
Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie
danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności
i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada
wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym
dostępem lub wykorzystaniem.
8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie
niezbędnym do realizacji Dostawy.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez
wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze
Strony Internetowej Sklepu.
2. 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.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla
siedziby Sprzedawcy.
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3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed
dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na
podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania
zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie
w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej
Sklepu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2015 r.
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