
REGULAMIN PORTALU ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH 

 SQUAD WHISKY 

 

I. DEFINICJE.  

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i określenia mają następujące znaczenie: 

 

Klient  użytkownik Portalu będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne 

przyznają zdolność prawną, która składa za pośrednictwem portalu zamówienie 

na towary oferowane do sprzedaży przez Squad Whisky.  

 

Zamówienie oświadczenie woli składane przez Klienta, stanowiące ofertę zakupu towarów.  

 

Konto Użytkownika prowadzony dla Użytkownika przez Administratora pod unikalną nazwą (login) 

zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o 

jego działaniach w ramach Portalu. 

 

Portal zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci 

Internet, zawierająca prezentację towarów przeznaczonych do sprzedaży przez 

Squad Whisky oraz umożliwiająca ich zamawianie (rezerwację).  

 

Towar   rzecz ruchoma przeznaczona do sprzedaży w sklepie Squad Whisky, możliwa do 

zamówienia  (zarezerwowania) za pośrednictwem Portalu.   

 

Squad Whisky sklep działający pod szyldem „SQUAD WHISKY” wraz z ogródkiem, mieszczący się w 

Poznaniu  przy ul. Wojskowej 4, 60-792 Poznań, prowadzony przez S.W. spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu pod numerem KRS: 0000562757, posługująca się numerem REGON 

361765007 oraz numerem NIP 6060094700. 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.  

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień na towary dostępne w sklepie Squad Whisky, 

zasady odbioru zarezerwowanych towarów przez osobę składającą zamówienie,  uiszczania przez 

Klienta ceny w razie dojścia sprzedaży do skutku, uprawnienia odstąpienia od umowy oraz zasady 

składania i rozpatrywania reklamacji. 

2. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu oraz złożeniem zamówienia (rezerwacji) Klient zobowiązany 

jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Regulaminu Portalu oraz Polityką 

Prywatności.  



3. Squad Whisky nie prowadzi sprzedaży na odległość ani poza siedzibą przedsiębiorstwa. Sprzedaży 

dokonuje się wyłącznie w sklepie stacjonarnym mieszczącym się w Poznaniu przy ul. Wojskowej 4.  

4. Squad Whisky informuje, że treści zawarte w Portalu, dotyczące Towarów (ich nazwy, ceny) nie 

stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Treści te mają znaczenie jedynie 

informacyjne o posiadanym asortymencie, a także o prowadzeniu działalności oraz o lokalizacji 

sklepu stacjonarnego. Stanowią one zaproszenie do odwiedzenia sklepu stacjonarnego oraz 

dokonania zakupów w tym sklepie. 

5. Korzystanie z Portalu oraz składanie Zamówień jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego Regulaminu.  

6. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną.  

 

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ.  

 

1. Klient jest zobowiązany korzystać z Systemu oraz składać zamówienia (rezerwacje) Towarów zgodnie 

z przepisami prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, a także zgodnie z niniejszym 

Regulaminem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. 

2. Zamówienia może składać Klient posiadający aktywne Konto Użytkownika. Zasady rejestracji Konta 

Użytkownika określa Regulamin Portalu. 

3. Zamówienia, także w imieniu Klientów niebędących osobami prawnymi lub innymi organizacjami, może 

składać wyłącznie osoba pełnoletnia.  

4. Klient może składać Zamówienia na Towary przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  

5. Zamówienia można składać wyłącznie na Towary przewidziane do sprzedaży, to jest te, które zostały 

zaprezentowane w Portalu jako dostępne do nabycia.  

6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu określa Regulamin Portalu.  

7. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien: 

a) zarejestrować Konto Użytkownika w Portalu, 

b) zalogować się do portalu za pomocą aktywnego Konta Użytkownika, 

c) zaakceptować Regulamin Portalu oraz niniejszy Regulamin, 

d) dokonać wyboru Towaru i dodać go do „koszyka” poprzez kliknięcie odpowiedniej grafiki, 

e) zweryfikować poprawność skompletowania zamówienia, poprzez sprawdzenie ilości oraz 

wartości poszczególnych składników „koszyka”, 

f) określić warunki odbioru Towarów (odbiór osobisty lub poprzez upoważnioną osobę) oraz zapłaty 

ceny, 

g) potwierdzić złożenie zamówienia podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu 

o wyświetlane komunikaty lub informacje 

h) dokonać zapłaty ceny. 

7. W przypadku, gdy transakcja ma być potwierdzona fakturą VAT, w formularzu zamówienia należy 

wyraźnie oznaczyć taką okoliczność (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) oraz następnie podać: 

a) imię i nazwisko lub nazwę nabywcy (oznaczenie przedsiębiorcy zgodnie z KRS lub CEiDG), 

b) adres siedziby lub głównego miejsca wykonywania działalności, 

c) numer identyfikacji podatkowej.  

8. Do czasu złożenia Zamówienia Klient może dowolnie ustalać skład koszyka poprzez dodawanie do niego 

nowych Towarów lub usuwanie wszystkich lub niektórych Towarów. 



9. Złożenie zamówienia stanowi ofertę (w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego) zakupu Towarów przez 

Klienta. Oferta ważna jest przez 72 godziny od chwili jej złożenia. Przed upływem tego terminu oferta 

jest nieodwołalna. 

10. Każde zamówienie oznaczane jest indywidualnym numerem.  

11. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie jego otrzymania przez 

Squad Whisky. Potwierdzenie będzie zawierało unikalny numer Zamówienia oraz podsumowanie 

wskazujące na rodzaj, ilość i wartość zamówionych Towarów.  

12. W terminie maksymalnym 72  godzin od dnia otrzymania zamówienia, Squad Whisky potwierdzi 

dostępność towarów oraz gotowość do ich wydania, jak również zasady płatności ceny sprzedaży, 

jeżeli wcześniej nie została ona zapłacona. Potwierdzenie zostanie wysłane pocztą elektroniczną na 

adres wskazany przy rejestracji Konta Użytkownika. Potwierdzenie jest równoznaczne z akceptacją 

(przyjęciem) przez Squad Whisky oferty Klienta oraz skutkuje zawarciem umowy sprzedaży. 

 

IV. ODBIÓR TOWARÓW I ZAPŁATA CENY. 

 

1. Umowa sprzedaży jest zawierana i wykonywana wyłącznie w sklepie stacjonarnym Squad Whisky. 

Wydanie zamówionych Towarów na rzecz uprawnionej osoby możliwe jest wyłącznie w lokalu 

mieszczącym się w Poznaniu przy ulicy Wojskowej 4, 60-792 Poznań. 

2. Cena sprzedaży płatna jest co do zasady przy odbiorze zamówionych Towarów w sklepie stacjonarnym 

Squad Whisky. W przypadkach wyjątkowych, zwłaszcza gdy Towary mają być odebrane przez 

upoważnioną osobę (pełnomocnika), zapłata ceny może nastąpić z góry na zasadzie przedpłaty, 

przelewem na rachunek bankowy Squad Whisky.  

3. Wszystkie ceny wskazane w Portalu są podane w złotych polskich i obejmują podatek VAT (ceny brutto). 

4. Podatek VAT jest naliczany według stawki obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i jest 

uwzględniony w cenie wskazanej na stronie. 

5. Ceny Towarów, podane w Portalu, nie obejmują kosztów ich odbioru, a zwłaszcza kosztów dojazdu 

Klienta do sklepu stacjonarnego lub kosztówa. działania osoby upoważnianej do odbioru, które Klient 

ponosi we własnym zakresie. Ceny nie obejmują także kosztów niektórych opakowań lub innych 

dodatkowych usług, które są płatne osobno.  

6. Po potwierdzeniu przez Squad Whisky dostępności Towarów Klient zobowiązany jest do ich odbioru w 

sklepie stacjonarnym. Klient może dokonać odbioru zamówionych Towarów osobiście lub może 

upoważnić do odbioru inną pełnoletnią osobę.  

7. Towary wydane zostaną wyłącznie Odbiorcy lub innej osobie pełnoletniej posiadającej upoważnienie 

do odbioru. Upoważnienie powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko Klienta udzielającego 

upoważnienia do odbioru Towarów i zapłaty ceny, imię i nazwisko osoby upoważnionej, oświadczenie 

wskazujące na umocowanie do działania oraz numer Zamówienia.  

8. Towary mogą być wydane wyłącznie osobie, co do której nie zachodzi podejrzenie, że może znajdować 

się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Towary nie będą wydawane 

osobom niepełnoletnim.  

9. Squad Whisky zastrzega dla siebie prawo żądania okazania dokumentu tożsamości w celu weryfikacji 

tożsamości Klienta lub pełnomocnika oraz ich wieku.  

10. Squad Whisky jest placówką handlową, a w związku z tym nie realizuje sprzedaży i nie wydaje towarów 

w dni ustawowo wolne od pracy.  



 

V. ZWROT TOWARÓW. 

 

1. Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz do zwrotu odebranych Towarów. 

Uprawnienie to Klient może wykonać w terminie 14 dni od dnia wydania Towarów.  

2. Odstąpienie może dotyczyć całości lub części Towarów. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać imię i nazwisko Klienta, określenie w jakiej części Klient 

odstępuje od umowy (w całości lub w części – należy określić rodzaj i wartość Towarów, których 

odstąpienie dotyczy), datę odbioru i numer zamówienia. Klient może wskazać także sposób zwrotu 

uiszczonej ceny sprzedaży, a w szczególności podać numer rachunku bankowego, na który zwrot ma 

nastąpić. Oświadczenie może zostać złożone według udostępnionego wzoru, ale nie jest to bezwzględnie 

konieczne.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może być wysłane pocztą tradycyjną na adres (S.W. sp. 

z o.o., ul. Klonowa 4, 62-002 Suchy Las), pocztą elektroniczną lub ustnie podczas dokonywania zwrotu. 

Oświadczenie składane ustnie zostanie zaprotokołowane w formularzu zwrotu podpisywanym przez 

Klienta. W przypadku oświadczenia przesłanego pocztą decydujące znaczenie ma data nadania na 

poczcie (data stempla pocztowego). 

5. W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towarów. Zwrot powinien nastąpić 

w terminie 14 dni od chwili odstąpienia. Zwracane Towary powinny być nienaruszone, nie mogą 

wykazywać uszkodzeń znajdujących się na nich zabezpieczeń i powinny znajdować się w oryginalnym 

opakowaniu.  

6. Zwrot towarów, po dokonaniu odstąpienia od umowy, możliwy jest wyłącznie w sklepie stacjonarnym 

Squad Whisky. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów przekazywanych pocztą.  

7. Squad Whisky zwróci Klientowi uiszczoną cenę sprzedaży w odniesieniu do tej części Towarów, jakiej 

dotyczy odstąpienie. Jeżeli zwrot ceny ma nastąpić inaczej, niż przelewem bankowym, wówczas koszty 

zwrotu (przekaz pocztowy) ponosi Klient.  

 

VI. REKLAMACJE. 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu, sposobu realizacji Zamówień oraz wykonania 

umowy sprzedaży Klient może zgłaszać na piśmie (na adres S.W. sp. z o.o. , ul. Klonowa 4, 62-002 Suchy 

Las) lub w drodze korespondencji elektronicznej na adres reklamacje@squadwhisky.pl.  

2. Reklamacja powinna zawierać: 

a) imię i nazwisko składającego reklamację, 

b) adres zamieszkania lub adres poczty elektronicznej, na który ma być udzielona odpowiedź na 

reklamację,  

c) numer zamówienia, jeżeli taki został nadany, 

d) treść reklamacji ze wskazaniem przyczyny jej złożenia albo wskazaniem zastrzeżeń lub uwag 

dotyczących funkcjonowania Portalu, sposobu realizacji Zamówień oraz wykonania umowy 

sprzedaży.  

3. Reklamacje nie zawierające elementów wymienionych w ust. 2 lit. a), b) oraz d) będą pozostawione bez 

dalszego biegu i rozpoznania. 

mailto:reklamacje@squadwhisky.pl


4. Reklamacje rozpatrywane będą 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji.  

5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Squad Whisky poinformuje w taki sam sposób, w jaki reklamacja 

została przekazana, a gdyby to było niemożliwe, w inny dopuszczalny sposób.  

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.  

2. Squad Whisky zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.  

 


