
§ 1 Informacje podstawowe 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego  

dostępnego pod adresem www.andrzejwierzbicki.com, w tym m.in. warunki 

składania Zamówień na Towary dostępne w sklepie internetowym, zasady 

dostarczania zamówionych Towarów do Klienta, sposób i termin uiszczania ceny, 

uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji 

oraz  zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się 

na odległość. Sklep prowadzony jest przez Wierzbicki Pracownia Fryzur Andrzej 

Wierzbicki z siedzibą przy ul. Zyndrama z Maszkowic 14, Wrocław, NIP: 7551777998 

REGON: 160324135. 

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do 

Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu. 

§ 2 Definicje 

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 
a. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a 

także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której 

przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć 

Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego; 

b. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio 

z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 

c. Przedsiębiorca  - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca 

osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we 

własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 

d. Łączny Koszt Zamówienia - podane do wiadomości Klienta wynagrodzenie, na które 

składają się: Cena produktów, Koszt dostawy oraz inne koszty, jeśli występują i zostały 

podane do wiadomości Konsumenta, do którego zapłaty zobowiązany jest Klient 

dokonujący zakupów w Sklepie internetowym 

e. Hasło  – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie 

uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas 

procesu Rejestracji; 

f. Konto Klienta (Konto) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m. in. 

zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu 

Zamówienia, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień; 

g. Koszyk - oznacza narzędzie, przy pomocy którego Klient wskazuje Towary 

przeznaczone do ewentualnego zamówienia i ich liczbę. Koszyk może pozwalać 

Klientowi na korzystanie również z innych usług lub narzędzi, w szczególności 

oznaczania Towarów jako Ulubionych 
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h. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu 

do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, 

będący jednocześnie adresem email Klienta. 

i. Newsletter - oznacza elektronicznie rozsyłane Klientom przez Sklep informacje na 

temat Towarów i Sklepu, między innymi na temat przecenionych towarów, konkursów, 

zapowiedzi nowych Towarów i innych spraw, które w rozsądnej ocenie Sklepu mogą 

interesować Klientów. 

j. Platforma ODR (platforma  internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy 

konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym)  –  interaktywna i 

wielojęzyczna strona internetowa z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i 

przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego 

zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o 

świadczenie usług; 

k. Regulamin  – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków 

porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W 

zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o 

którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną; 

l. Rejestracja  – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu 

przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego 

udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu; 

m. Sklep Internetowy  (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod 

adresem http://andrzejwierzbicki.com/sklep/ za pośrednictwem którego Klient może 

składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu; 

n. Strona – Usługodawca lub Klient; 

o. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży; 

p. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana 

pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 

odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary; 

q. Usługa  (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na 

zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu; 

r. Usługodawca  – Wierzbicki Pracownia Fryzur Andrzej Wierzbicki  - ul. Zyndrama z 

Maszkowic 14, 50-202 Wrocław, NIP 7551777998, Regon 160324135, 

s. Ustawa  – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2019, poz. 

730 z późniejszymi zmianami); 

t. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży 

z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość 

za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących 

przedmiotem Umowy sprzedaży. 
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u. Zarejestrowany Klient - oznacza Klienta, który założył Konto. 

v. Towar sprowadzany na indywidualne zamówienie-  towar, który w chwili składania 

zamówienia nie znajduje się na stanie magazynowym sklepu i jest sprowadzany na 

życzenie klienta, na stronie internetowej sklepu oznaczony komunikatem „na 

zamówienie” lub terminem „dostępność 1-3 dni” lub „dostępność 14-21 dni”. 

w. Kodeks cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

2. W każdym przypadku, w którym w definicjach znajdujących się powyżej użyto dla 

określenia oznaczonej czynności, osoby lub rzeczy liczby pojedynczej, definicje te 

mają odpowiednie zastosowanie do liczby mnogiej, gdy zaś użyto liczby mnogiej, 

definicje te stosuje się odpowiednio do liczby pojedynczej.  

3. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu i 

zapoznania się z jego treścią. Akceptacja regulaminu następuje każdorazowo przed 

złożeniem Zamówienia w Sklepie Internetowym 

§3. Przedmiot Regulaminu 

Regulamin normuje prawa i obowiązki Stron w związku z: 

a) zakupem Towarów w Sklepie przez Klientów, 

b) zakładaniem, prowadzeniem i zamykaniem Kont przez Sklep, 

c) oferowaniem przez Sklep Klientom innych narzędzi lub świadczeniem innych usług, w 

szczególności oznaczaniem Towarów jako Ulubione, 

d) dystrybucją Newslettera przez Sklep, 

e) zbieraniem i przetwarzaniem danych osobowych Klientów przez Sklep. 

  

§4. Zakres terytorialny działania Sklepu 

Sklep dostarcza Towary wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. 

  

§5. Wymogi techniczne związane z korzystaniem ze Sklepu przez Klientów 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień 

na Produkty, niezbędne są: a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i 

przeglądarką internetową b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), c. włączona 

obsługa plików cookies,, d. zainstalowany program FlashPlayer.  

§6. Obowiązki Klienta (Użytkownika Sklepu) 
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1. Klient nie będzie korzystał ze Sklepu w sposób naruszający prawo lub dobre obyczaje. 

2. W szczególności Klient nie będzie: 

a) podejmował działań, które sprzecznie z prawem lub dobrymi obyczajami wyrządzają 

szkodę Sklepowi lub osobom trzecim lub naruszają ich dobra osobiste; 

b) naruszał praw Sklepu lub osób trzecich do własności intelektualnej związanej ze 

Sklepem, z działalnością Sklepu lub Towarami 

c) zakłócał sprawne działanie Sklepu; 

d) uzyskiwał lub starał się uzyskać dostęp do danych, do którego nie jest uprawniony, w 

szczególności przez naruszanie zabezpieczeń. 

3. Podanie w Sklepie danych np. przy zakładaniu Konta, wypełnianiu formularza 

Zamówienia lub zamawianiu Newslettera jest równoznaczne zapewnieniu, że działająca 

osoba jest uprawniona do podawania danych i korzystania z nich, w szczególności do 

korzystania z podanego konta poczty elektronicznej. W szczególności założenie Konta lub 

złożenie Zamówienia w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej jest 

równoważne zapewnieniu, że działająca osoba jest uprawniona do reprezentowania tej 

osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej. 

4. Osoba, która narusza zasady przedstawione w ustępie powyżej, ponosi odpowiedzialność 

za wszelkie szkody i inne skutki nieuprawnionego działania. 

5. Niezależnie od konsekwencji przewidzianych m.in. przepisami prawa cywilnego i 

karnego naruszenie którejkolwiek z powyższych zasad, usiłowanie lub współudział 

upoważnia Sklep do natychmiastowego zakończenia świadczenia usług na rzecz Klienta. 

Ocena praw i obowiązków stron wynikających z zawartych umów sprzedaży Towarów 

Klientowi przez Sklep zależy od okoliczności naruszenia. 

§7. Własność intelektualna 

1. Sklepowi przysługuje własność intelektualna przedmiotów związanych z działalnością 

Sklepu. Własność intelektualna Sklepu w szczególności obejmuje prawa autorskie do: loga, 

projektu witryny internetowej Sklepu, fotografii przedstawiających Towary, tekstów 

umieszczonych na witrynie internetowej. 

2. Jakiekolwiek korzystanie bez wyraźnego zezwolenia Sklepu z własności intelektualnej 

Sklepu jest zabronione. 
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§8. Bezpieczeństwo korzystania z Internetu i ze Sklepu 

1. Korzystanie z Internetu, w tym również ze Sklepu, wymaga od Klienta należytej 

staranności, aby uchronić Klienta lub inne osoby od majątkowych lub niemajątkowych 

niebezpieczeństw, np. utraty środków pieniężnych lub Towarów, naruszenia prywatności, 

utraty danych, zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń do korzystania z Internetu, jak 

komputery, smartfony, tablety. 

2. Klient odpowiada za to, że korzysta z Internetu i ze Sklepu w sposób bezpieczny. 

3. Klient powiadomi niezwłocznie Sklep, jeżeli poweźmie wiedzę o naruszeniu 

bezpieczeństwa, które ma lub może mieć wpływ na stosunki Klienta ze Sklepem. 

5. Brak powiadomienia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, powoduje, niezależnie 

od innych prawem przewidzianych skutków, że Klient działa wobec Sklepu na własne 

ryzyko. 

6. Sklep nie zwraca się do Klientów o podanie Danych Dostępowych Konta pocztą 

elektroniczną ani telefonicznie. Gdyby Klient otrzymał taką korespondencję, powinien 

założyć, że ma do czynienia z próbą nieuprawnionego dostępu do danych i nie podawać 

danych. W takiej sytuacji prosimy Klientów o niezwłoczne zawiadomienie Sklepu.  

§9.Waluta i ceny 

1. Ceny, opłaty i inne wartości pieniężne są podawane w polskich złotych (zł) zgodnie z 

wybranymi ustawieniami Sklepu. 

2. Domyślne ustawienie Sklepu, jeżeli Klient nie wskaże waluty, to polskie złote (zł). 

3. Podajemy ceny brutto, tzn. zawierające obliczony zgodnie z polskim prawem podatek od 

towarów i usług (VAT). Kwota podatku jest wyszczególniona obok ceny na paragonie 

fiskalnym lub na fakturze VAT. 

§10. Wizerunek Towaru 

1. Mimo dołożenia staranności przez Sklep, istnieje margines technicznej niedokładności 

przy utrwalaniu wizerunków Towarów, publikowaniu ich w Sklepie i wyświetlaniu na 

ekranie urządzenia użytkownika. Wizerunek może odbiegać w powyższym zakresie od 

Towaru z powodów dotyczących technologii fotograficznej, oprogramowania, właściwości i 

ustawień ekranu urządzenia, z którego korzysta użytkownik, albo z innych powodów 

technicznych. 

2. Różnice między Towarem a wizerunkiem Towaru, o których mowa w niniejszym 

przepisie, nie stanowią wady Towaru ani niezgodności Towaru z umową. 

 5



  

§11. Zamówienia 

1.      Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w 

tygodniu, 24 godziny na dobę, niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji. 

2.           W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep 

Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru 

Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o 

wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje. 

3.           Proces składania zamówienia: Klient kompletuje Zamówienie korzystając z 

„Koszyka”. Poprzez kliknięcie na pole „Do koszyka” Klient dokonuje wyboru Towaru, 

zgodnie z jego opisem oraz ceną. Następnie Klient ma możliwość wpisania kodu 

rabatowego, a po kliknięciu na pole „Płatność i dostawa” Klient ma możliwość wyboru 

sposobu płatności oraz dostawy, a następnie loguje się do Konta Klienta albo podaje 

dane w formularzu niezbędne do złożenia i realizacji Zamówienia (może podać dane 

jednorazowo albo dokonać Rejestracji). Kolejny krok podczas składania Zamówienia to 

weryfikacja dotychczasowych informacji oraz ostateczne złożenie Zamówienia. 

4.           Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i 

zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu. 

5.           Z chwilą skutecznego złożenia Zamówienia dochodzi do   zawarcia Umowy 

sprzedaży. 

6.           Brak wpłaty za złożone zamówienie w okresie 24 godzin od momentu złożenia 

zamówienia powoduje jego anulowanie. 

7.           Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego 

przez Klienta niebędącego Konsumentem, który wcześniej nie odebrał zamówionego 

Towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony Towar lub w sytuacji, gdy 

autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość. 

8.           Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego 

potwierdzenia Zamówienia złożonego przez Klienta niebędącego Konsumentem. 

§12. Zaproszenie do składania ofert 

Wizerunki Towarów oraz informacje na temat Towarów przedstawione w Sklepie są 

skierowane do ogółu i są zaproszeniem do składania ofert, a nie stanowią oferty sprzedaży 

w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacja o charakterze odpowiednich wizerunków i 

informacji jako jedynie zaproszeniu do składania ofert towarzyszy wizerunkom i 

informacjom przedstawionym w Sklepie. 
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§13. Zawarcie umowy sprzedaży 

Zawarcie umowy zakupu Towaru obejmuje następujące etapy: 

a) złożenie Zamówienia przez Klienta - co stanowi złożenie przez Klienta Sklepowi oferty 

kupna wszystkich Towarów znajdujących się w Koszyku; 

b) Potwierdzenie Odbioru Zamówienia - co stanowi potwierdzenie, że Sklep otrzymał 

ofertę od Klienta 

c) Przyjęcie Zamówienia, co stanowi przyjęcie przez Sklep oferty Klienta i wraz z dojściem 

tego oświadczenia woli do Klienta powoduje zawarcie umowy sprzedaży z obowiazkiem 

zapłaty przez klienta. 

§14. Formularz Zamówienia 

1. Formularz Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Sklepu, jest opatrzony 

tytułem “Nie mam konta” lub podobnym i umożliwia złożenie Zamówienia Towarów 

znajdujących się w Koszyku. 

2. Formularz Zamówienia wymaga podania przez Klienta następujących danych: 

a) Adres poczty b) Imię i Nazwisko c) Kraj d) Kod pocztowy e) Miasto f) Ulica g) Telefon 

3. Przy wypełnianiu Formularza Zamówienia Klient otrzymuje informację, że Sklep 

przetwarza dane osobowe Klienta dla potrzeb umożliwiania zakupów w Sklepie oraz 

realizacji Zamówień. Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb marketingowych Sklepu. 

4. Formularz Zamówienia zawiera pytanie o zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

Klienta w celu: a) realizacji Zamówienia, b) działalności marketingowej Sklepu. 

5. Brak wymaganych w niniejszym Regulaminie danych dostawy i oświadczeń co do 

Regulaminu uniemożliwia złożenie Zamówienia.  

§15. Założenie konta 

1. Założenie Konta jest możliwe wyłącznie przy pomocy strony internetowej Sklepu na 

życzenie Klienta. 

2. Założenie Konta wymaga podania następujących danych przez Klienta: 

a) Adres Poczty Elektronicznej b) imię i nazwisko c) adres d) płeć 
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3. Założenie Konta wymaga podania i zatwierdzenia hasła, którym Klient będzie logował się 

do Konta. Hasło powinno mieć nie mniej niż 9 znaków, co najmniej jedną wielką i jedną 

małą literę, jedną cyfrę i jeden symbol 

4. Klient może podać dodatkowe dane, które przy składaniu Zamówień będą stosowane 

jako domniemane dane: a) adres dostawy b) telefon c) metoda płatności 

5. Dostawa następuje na adres Klienta podany przy rejestracji Konta, jeżeli Klient nie 

wskazał innego adresu dostawy. Klient może zarejestrować na Koncie więcej adresów 

dostawy, a także zmienić adres dostawy przy składaniu Zamówienia. 

6. Przy zakładaniu Konta Klient otrzymuje informację, że Sklep przetwarza dane osobowe 

Klienta dla potrzeb umożliwiania zakupów w Sklepie, prowadzenia Konta oraz realizacji 

Zamówień. Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 

potrzeb marketingowych Sklepu. 

7. Założenie Konta wymaga oświadczenia Klienta, że otrzymał Regulamin pocztą 

elektroniczną, zapoznał się z Regulaminem i zgadza się na Regulamin. 

8. Niepodanie danych, o których mowa w niniejszym przepisie uniemożliwia założenie 

Konta. Ten sam skutek ma brak oświadczeń dotyczących Regulaminu. 

9. Klient ma prawo posiadać tylko jedno aktywne Konto w Serwisie. W przypadku 

powzięcia przez Sprzedawcę informacji, iż Klient jest posiadaczem więcej niż jednego 

Konta, Sprzedawca może je zablokować, do czasu wyjaśnienia sprawy. Z uprawnienia tego 

Sprzedawca może skorzystać także w przypadku, gdy osoba trzecia podszywa się pod 

Klienta lub w inny sposób zakłóca działanie Serwisu. Sprzedawca może ponadto wymagać 

od Klienta potwierdzenia, że jest posiadaczem Konta w każdym przypadku, gdy ma 

podstawy sądzić, że zostało ono użyte w sposób niezgodny z prawem, w tym regulaminem  

§16. Potwierdzenie Odbioru Zamówienia 

Po otrzymaniu przez Sklep Zamówienia, Klient niezwłocznie otrzyma na Adres Poczty 

Elektronicznej Potwierdzenie Odbioru Zamówienia, które potwierdza, że Zamówienie 

nadeszło. Potwierdzenie zawiera: 

a) dane na temat modelu, rozmiaru, ilości sztuk, ceny Towaru oraz ewentualnie innych 

okoliczności określonych w Zamówieniu; 

b) informację o uprawnieniach Klienta, w szczególności do odstąpienia od umowy przez 

Konsumenta w terminie 14 dni.  

§17. Przyjęcie Zamówienia 
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1. Po otrzymaniu przez Sklep Zamówienia, Sklep może przesłać Klientowi Przyjęcie 

Zamówienia, które oznacza przyjęcie oferty zakupu zawartej w Zamówieniu. 

2. Brak przesłania przez Sklep Przyjęcia Zamówienia w terminie 7 dni od dnia Zamówienia 

oznacza, że Sklep nie przyjął oferty. 

3. Przyjęcie Zamówienia zawiera: 

a) dane na temat modelu, rozmiaru, ilości sztuk, ceny Towaru oraz ewentualnie innych 

okoliczności określonych w Zamówieniu; 

b) informację o uprawnieniach Klienta, w szczególności do odstąpienia od umowy przez 

Konsumenta w terminie 14 dni. 

§18. Płatność 

Sposobami płatności są: 

1.     Przelewy24.pl 

 

a)   Płatność kartą VISA, Master Card, VISA Elektron & Maestro 

b)   Płatność przelewem 

 

2. Dowodem zakupu Towaru w Sklepie jest faktura VAT albo paragon fiskalny. Inne 

dowody zakupu są dopuszczalne jedynie, jeżeli umożliwiają wiarygodne 

zweryfikowanie, czy Towar został zakupiony w Sklepie, za jaką cenę i w jakiej dacie. 

  

§19. Rękojmia za wady Towaru 

W wypadku, gdy Towar posiada wady, Klientowi przysługują uprawnienia na podstawie 

przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności może Klientowi przysługiwać uprawnienie 

do odstąpienia od umowy sprzedaży.  

§20. Reklamacje 

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi Produkt wolny od wad 

fizycznych i prawnych, dobrej jakości. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych, 

serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane rzeczy. Do obowiązków 

Sprzedawcy należy dostarczenie Konsumentowi rzeczy wolnej od wad.  

2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli zakupiony 

przez niego Produkt ma wady fizyczne lub prawne. Do postępowania w zakresie 

zgłoszonych przez Konsumenta reklamacji znajdują zastosowanie postanowienia art. 556 i 
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na s t . Kodek su c yw i l nego . Rek l amac je mogą b yć s k ładane na ad re s : 

sklep@andrzejwierzbicki.com  , w którym Sprzedawca prowadzi działalność, z 

zastrzeżeniem możliwości składania reklamacji przesyłek paczkomatowych w sposób 

określony w §5 ust. 6. 3.Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta, który nabywa 

Towar, nie będąc jednocześnie Konsumentem, jest ograniczona do kwoty, jaką Klient 

zapłacił za objęty reklamacją Produkt i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego 

dostawy, w przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W przypadku 

uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną, Klient niebędący Konsumentem 

otrzyma Towar wolny od wad lub zostanie mu zwrócona Cena Produktu. Wybór sposobu 

zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji w tym przypadku, należy do Sprzedawcy a ciężar 

dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, obciąża Klienta. Sprzedawca jest zobowiązany 

rozpoznać reklamację, o której mowa w niniejszym przepisie w terminie nie dłuższym niż 

30 dni od chwili otrzymania pisemnego zgłoszenia. Termin ten może ulec wydłużeniu o czas 

uzupełnienia przez Klienta informacji niezbędnych, wg oceny Sprzedawcy, do rozpoznania 

reklamacji. Na wezwanie Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany dostarczyć reklamowany 

Produkt do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę, na swój koszt. 

 4. Informujemy że pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?

event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu 

rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym 

(tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną (jest dostępna 

we wszystkich językach UE) stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla 

konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu 

dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawarcia internetowej umowy 

sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Platforma umożliwia złożenie skargi dotyczącej 

towarów lub usług zakupionych przez Internet, zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z 

nami kontaktować to: biuro@andrzejwierzbicki.com 

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż 14 dni od otrzymania przez Sklep 

oświadczenia Klienta. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni oznacza odmowę uznania 

reklamacji. 

6. Klient zostanie zawiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pocztą elektroniczną. 

  

§21. Zastrzeżenie własności 

Aż do uiszczenia pełnej należności za Towar, Towar pozostaje własnością Sklepu. 
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§22. Wysyłka i odbiór Towaru 

1. Klient może wskazać następujące sposoby wysyłki lub odbioru Towaru - wysyłka na Adres 

Dostawy korzystając z przewoźnika wskazanego przez Sklep za odpłatnością zgodną ze 

standardową taryfą; 

2. Sklep może wstrzymać wysyłkę lub przekazanie Towaru do odbioru do chwili gdy cena i 

ewentualny koszt wysyłki zostaną zaksięgowana na rachunku bankowym Sklepu. 

3. Koszt wysyłki pokrywa klient, zostaje on doliczony do ceny i osobno wykazany w 

Zamówieniu, Potwierdzeniu Odbioru Zamówienia i Przyjęciu Zamówienia. 

4. Towar, który został zwrócony do Sklepu przez przewoźnika z powodu podania 

nieprawidłowego Adresu Dostawy lub z powodu nie podjęcia wysyłki w terminie z powodu 

okoliczności, które leżą po stronie Klienta, zostanie zwrócony do Sklepu na koszt Klienta. 

Ponowna wysyłka wymaga ponownego pokrycia kosztu wysyłki. 

5. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził 

przesyłkę.  

6. Wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia: 

a. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, 

b.niekompletności przesyłki, 

c. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, 

Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki.  W takim przypadku 

sugerujemy zapisanie   uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz 

niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w 

razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela 

przesyłki. 

7. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić 

jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt 

dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące 

uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i 

wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego 

Konsumentem i dostawcę przesyłki. 

8. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z 

Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. 

9. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru, przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania 

Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę 
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przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez 

Konsumenta. 

§23. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy 

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez 

podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu 

dni), przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub 

wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która 

obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia 

w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie 

stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć za pośrednictwem 

formularza dostępnego na stronie. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa 

jest uważana za niezawartą. 

4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim 

Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

Obowiązki Konsumenta 

5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie 

upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od 

dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam 

odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. 

Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. 

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania). 

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem 

korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, 

cech i funkcjonowania Towaru. 

Obowiązki Sprzedawcy 

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić 

Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia 

Towarów zapłacone przez Klienta przy zakupie Towarów, przy czym jeżeli Sprzedawca nie 

zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem 

płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub 

dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które 

zdarzenie nastąpi wcześniej.  

 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, 

jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, 
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który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Koszty wysyłki towaru nie podlegają 

zwrotowi. 

10. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu. 

Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży 

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 

Ustawy, tj. w odniesieniu do umów: 

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą 

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po 

spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

b) 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; 

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana 

według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych 

potrzeb; 

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca 

krótki termin przydatności do użycia; 

e) 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; 

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój 

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

g) 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; 

h) 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; 

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy 

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało 

otwarte po dostarczeniu; 

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o 

prenumeratę; 

k) zawartej w drodze aukcji publicznej; 
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l) 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; 

m) 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. 

12. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z 

niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i 

funkcjonowania rzeczy. 

§24. Przedsiębiorca jako Kupujący 

Odstąpienie od umowy. 

1. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, nie ma on możliwości odstąpienia od 

umowy zawartej na odległość w rozumieniu treści art. 395 Kodeksu Cywilnego. 

Rękojmia 

2. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru, gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, 

na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialność 

Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w najszerszym zakresie 

dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

§25 Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 1 do 

regulaminu  

§26. Newsletter 

1. Klient ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez 

Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili 

Newslettera. 

2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez 

Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie 

listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie 

produktów Usługodawcy, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach 

oferowanych przez Usługodawcę lub podmioty współpracujące. Usługa Newsletter jest 

bezpłatna. 
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3. Klient może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na 

który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z udostępniania mu usługi. 

4. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera. W tym celu 

należy kliknąć w link znajdujący się w stopce każdej otrzymanej wiadomości tego typu 

§27. Dane osobowe 

1.           Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem 

przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

2.           Administratorem danych osobowych jest Wierzbicki Pracownia Fryzur Andrzej 

Wierzbicki, ul. Zyndrama z Maszkowic 14, 50-202, Wrocław. 

3.      Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie. 

4.      Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług za pośrednictwem 

Sklepu z wyłączeniem przeglądania treści sklepu (w takim przypadku podanie danych 

nie jest konieczne). Klient zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług w ramach 

Sklepu. 

5.           Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

6.           Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług, chyba że 

przepisy prawa dopuszczają dłuższy okres przetwarzania danych – wówczas w 

maksymalnie prawnie dopuszczalnym okresie. 

7.      Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są 

w zakładce Polityka Prywatności. 

§28. Zmiana Regulaminu 

1. Sklep może zmieniać Regulamin.  Zmiana Regulaminu może polegać na nadaniu 

poszczególnym postanowieniom nowej treści, wprowadzeniu nowych postanowień, 

wprowadzeniu całego nowego Regulaminu, uchyleniu postanowień lub całego Regulaminu. 

2. Za każdym razem, gdy Sklep zmienia Regulamin: 

a) przekaże Zarejestrowanym Klientom na Adres Poczty Elektronicznej zmieniony 

Regulamin najpóźniej 14 dni przed wejściem w życie zmian; 

b) umieści zmieniony Regulamin w witrynie internetowej Sklepu; 
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c) wraz ze zmienionym Regulaminem umieści istotnych na podstronach Sklepu widoczne 

powiadomienie o zmianie, również widoczne przez 30 dni po wejściu w życie zmiany; 

d) powiadomi Zarejestrowanego Klienta o zmianie przy najbliższym logowaniu do Konta; 

3. Zmiana Regulaminu wiąże Klienta, jeżeli nie sprzeciwił się zmianie z upływem dnia 

roboczego poprzedzającego wejście w życie zmiany. Sprzeciw wymaga wysłania na adres 

poczty elektronicznej: biuro@andrzejwierzbicki.com Złożenie sprzeciwu jest równoznaczne 

z wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym Umowy przez Klienta. 

4. Wypowiedzenie nie narusza zobowiązań, które przed wejściem w życie zmiany 

Regulaminu powstały w związku z przyjętymi do realizacji Zamówieniami, a dotyczą np. 

dostarczenia Towaru, zapłaty ceny, zwrotu towaru, zwrotu ceny. 

5. Wypowiedzenie nie narusza uprawnienia Sklepu do przetwarzania danych osobowych w 

zakresie zakresie dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy o danych osobowych, w 

szczególności w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów Sklepu. 

§29. Prawo właściwe i sąd właściwy 

1.Prawem właściwym jest prawo polskie. 

2. Sądem wyłącznie właściwym jest polski sąd właściwy ze względu na siedzibę Firmy. 

3. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 

  

§30. Wyłączenie Konwencji Wiedeńskiej 

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (tzw. 

Konwencja Wiedeńska lub CISG) nie znajduje zastosowania. 

  

§31. Wejście w życie 

Regulamin obowiązuje od 01.08.2020 

  

§32. Powiadomienia 

Powiadomienia Sklepu należy dokonywać na adres: sklep@andrzejwierzbicki.com 
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