REGULAMIN
Sklep http://www.muzycznyrybnik.pl/ jest prowadzony przez: Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie z siedzibą w
Rybniku , ul. Grunwaldzka 66, 44-210 Rybnik, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 00000467834 KONTO BANKOWE: 10 2030 0045 1110 0000 0384 3550 dalej nazywaną
„Sprzedającym”.
Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.
W przypadku płatności kartą liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji.
Klient ma do wyboru następującą formę płatności: e-przelew poprzez PayU.
Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży jest wysyłany na adres podany
przez Klienta w formularzu zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
Klient, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy z 30 maja 2014 r. prawach Klienta,
zwanej dalej ustawą, w terminie 14 dni od momentu otrzymania rzeczy.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu
od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 ustawy o Prawach
Klienta lub w innej formie zgodnej z ustawą. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za
niezawartą.
Klient 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. Klient
odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.
Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
od umowy złożonego Klienta zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty
dostarczenia Klientowi rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów
zgodnie z art. 33 ustawy.
Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient,
chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania
rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
Klientowi, zgodnie z art. 38 ustawy ,nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem
świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
Sprzedający ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne towaru na zasadach
określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego (rękojmia)
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:
- złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,

- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na
wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana
przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad
lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na
wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do
zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może również:
- żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
- żądać usunięcia wady.
Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym
czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia
żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez
kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności
z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć
rzecz wadliwą na adres Sprzedającego. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w
razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615kodeksu cywilnego:
oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia
wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a ustawy) ustosunkuje się do każdego innego
oświadczenia Klienta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Klienta.
Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie
informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto
(zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku
dostaw.
Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności.
O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na
wskazany przy zamówieniu e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do
obowiązującego stanu prawnego.
W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin
zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za
mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy
prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
Rybnik, 03.10.2018

