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REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO SQUAD WHISKY 

SŁUŻĄCEGO DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 

 

I. DEFINICJE 

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:  

 

Squad Whisky  prowadzony przez Administratora sklep stacjonarny działający pod szyldem „SQUAD WHISKY” 

wraz z ogródkiem, mieszczący się̨ w Poznaniu przy ul. Wojskowej 4,  60-792 Poznań;  

Administrator  S.W. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ 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 się̨ numerem REGON 361765007 oraz numerem NIP 

6060094700; 

Dane Osobowe  wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby 

fizycznej w rozumieniu 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 ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych (RODO); 

Forum   usługa komunikacyjna umożliwiająca Użytkownikom wyrażenie swojej opinii, wypowiedzi, 

komentarza i opublikowanie ich w Portalu; 

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

w którym gromadzone są̨ dane Użytkownika oraz informacje  

o jego działaniach w ramach Portalu; 

Konsument osoba fizyczna zawierająca z Sprzedawcą umowę sprzedaży, rezerwacji lub innej czynności 

prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą. 

Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

Newsletter   usługa elektroniczna świadczona przez Administratora, której treścią̨ jest przesyłanie 

informacji dotyczących produktów lub usług dostępnych  

w Squad Whisky, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail; 
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Portal   zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, 

stworzona przez Administratora, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z 

przygotowanych mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez 

Administratora;  

Pełnomocnik  osoba, której Użytkownik portalu udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru 

ze Sklepu stacjonarnego lub/i również zapłaty ceny za Towary. 

Regulamin  niniejszy Regulamin zawierający zbiór ogólnych zasad stanowiących prawne podstawy 

korzystania z Portalu, którego postanowienia znajdują zastosowanie, jeśli nic innego nie 

wynika z treści innych regulaminów dotyczących poszczególnych Usług;  

Usługi      oznacza usługi elektroniczne, komunikacyjne lub informacyjne świadczone przez 

Administratora, których przedmiotem jest udostępnianie - na indywidualne żądanie 

Użytkownika  - podstron Portalu, poprzez wyświetlanie lub otrzymywanie informacji 

zawartych w jego zasobach albo umożliwianie komunikacji miedzy Użytkownikami, a w 

szczególności wyświetlanie krótkich relacji dotyczących aktualnych wydarzeń́, 

wyświetlanie materiałów autorskich pochodzących z Portalu Internetowego, wysyłanie 

Newsletteru oraz zapewnienie mechanizmów odbierania, przechowywania i wysyłania 

informacji; 

Ustawa o prawach  ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; 
konsumenta 

 

Ustawa o świadczeniu ustawa z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 
usług drogą 

elektroniczną 

Użytkownik   każda osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu 

   dokonująca zamówienia Towarów jako Konsument w myśl przepisów Kodeksu 

   cywilnego i ustawy o prawach konsumenta lub osoba fizyczna prowadząca   

 działalność gospodarczą, która dokonuje czynności prawnej, które nie mają dla    niej 

charakteru zawodowego;  

Sprzedawca  S.W. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Suchym Lesie, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań́- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 

pod numerem KRS: 0000562757, posługująca się̨ numerem REGON 361765007 oraz numerem NIP 

6060094700 prowadząca Sklep stacjonarny; 

Towary   produkty prezentowane w Portalu a dostępne w sprzedaży w Sklepie stacjonarnym; 

Sklep stacjonarny stacjonarny punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę, a mieszczący się̨ w Poznaniu przy 

ul. Wojskowej 4, 60-792 Poznań, w którym można składać zamówienia przy użyciu Portalu; 
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Zamówienie  rozumie się przez to złożenie rezerwacji wybranych Towarów z asortymentu prezentowanego 

na Portalu, poprzez umieszczenie ich w wirtualnym koszyku; 

 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania  

z Portalu do przestrzegania niniejszego Regulaminu.  

2. Przed przystąpieniem do korzystania z Portalu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się ̨  

z Polityką Prywatności. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub części, należy dokonać zakupu 

bezpośrednio w Sklepie stacjonarnym. 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią̨ Regulaminu i treścią̨ innych regulaminów,  

w sprawach dotyczących poszczególnych usług w pierwszej kolejności stosuje się̨ postanowienia regulaminów 

dotyczących tych usług. 

4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

5. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest Sklep stacjonarny. 

6. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Portalu, 

telefonicznie lub email są zawierane i realizowane w Sklepie stacjonarnym. 

7. Portal przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Portal nie jest przeznaczony do osób 

pełnoletnich, które nie ukończyły 18 roku życia (zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). 

 

III. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG 

1. Właściwe wyświetlanie Portalu oraz bezproblemowe korzystanie z usług świadczonych za jego pośrednictwem 

możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system i oprogramowanie zainstalowane na komputerze Użytkownika 

następujących, minimalnych wymagań technicznych:  

a) System operacyjny Windows XP, Windows 7 lub wyższy, Mac OSX w wersji 10.9 lub wyższy, Android 4,0 

b) doste ̨p do sieci Internet poprzez łącze internetowe o przepustowości minimalnej1024Kb/s dla pobierania 

informacji i 512 Kb/s dla wysyłania informacji;  

c) przeglądarka internetowa: Internet Explorer 8, Google Chrome 17, Mozilla FireFox 8.0, Opera 11, Safari 7 lub 

nowsza wersja ww. przeglądarek, obsługująca CSS i Java Skrypty, z włączoną obsługa plików cookies i 

akceptacją wyskakujących okienek (pop – up).  

d) rozdzielczość́ monitora: 1280 x 800 piksela lub wyższa oraz głębia barw 32 – bit.  

e) 4 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym;  

f) karta graficzna z minimum 1 MB pamięci wspierającej rozdzielczość ́;  

g) sterowanie za pomocą̨ myszy komputerowej i klawiatury albo ekranu dotykowego.  
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IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z SERWISU 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu oraz dokonywania w 

nim dowolnych zmian, bez konieczności uprzedzania Użytkowników  

o swoich zamiarach.  

2. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Portalu zarówno w zakresie odbioru, jak  

i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego 

i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw autorskich oraz praw własności intelektualnej. Naruszenie tych 

zasad skutkować może zablokowaniem Użytkownika lub usunięcia jego Konta przez Administratora. 

3. Administrator zastrzega, że nie odpowiada za to czy korzystanie z Portalu sprosta oczekiwaniom Użytkownika co 

do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji chyba, że taka gwarancja 

została w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie. 

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki 

wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych  

za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.  

5. Administrator zastrzega wyłączne prawo do zaprzestania świadczenia poszczególnych usług oraz wprowadzania 

nowych usług. 

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, 

Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa 

świadczonych usług w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby 

nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Portalu. 

V. REJESTRACJA KONTA 

1. Administrator umożliwia Użytkownikom założenie indywidualnego Konta użytkownika.  

2. Rejestracji konta może dokonać Użytkownik będący osobą fizyczną, jeżeli ukończył 18 lat  

i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

3. Korzystanie z niektórych Usług za pośrednictwem Portalu może wymagać rejestracji Użytkownika i aktywacji 

Konta.  

4. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego i podanie 

wyszczególnionych w nim danych, obejmujących co najmniej imię  

i nazwisko Użytkownika, datę jego urodzenia, numer telefonu oraz adres e-mail. W toku rejestracji Użytkownik 

zobowiązany jest podać unikalny i dostępny (dotychczas niewykorzystywany) login oraz ustanowić bezpieczne 

hasło. 

5.  Zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych oraz tworzenie konta dla innej osoby bez jej 

pozwolenia. 

6. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym zakładane jest Konto 

uz ̇ytkownika. Na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca 

sposób aktywacji Konta oraz inne wymagane prawem informacje.  

W celu korzystania z konta użytkownik musi dokonać jego aktywacji w sposób wskazany w tej wiadomości.  
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7. Z chwilą aktywacji konta dochodzi do zawarcia umowy pomie ̨dzy rejestrowanym Użytkownikiem a 

Administratorem, której przedmiotem jest świadczenie Usługi na warunkach określonych w Regulaminie.  

8. Uz ̇ytkownik jest zobowiązany dbać o rzetelność i aktualność podanych danych. W tym celu Użytkownik powinien 

na bieżąco aktualizować dane widniejące w ustawieniach Konta. Po aktywacji Konta zabrania się podawania 

danych niepełnych bądź nieprawdziwych. 

9. Uz ̇ytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła (Logowanie). 

10. Uz ̇ytkownik może dokonać rejestracji więcej niż jednego Konta, pod warunkiem przyporządkowania do każdego z 

nich innego adresu e-mail. Użytkownik nie może wykorzystywać Kont do dokonywania czynności niezgodnych z 

prawem lub stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.  

11. Uz ̇ytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, 

zwłaszcza niepełnoletnim. 

12. Konta są niezbywalne. 

13. W przypadku wybrania przez Uz ̇ytkownika loginu podobnego do loginu wybranego wcześniej przez innego 

Uz ̇ytkownika, przez co istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd, Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta, 

o czym Użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail. 

14. Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta, jeżeli wybrany przez Użytkownika login narusza dobra 

osobiste innych osób lub prawa własności intelektualnej (np. wykorzystuje nazwiska lub pseudonimy osób 

publicznie znanych lub odnosi sie ̨ do znanych firm lub marek towarów). 

15. Użytkownik może złożyć do Administratora wniosek o usunięcie jego Konta.  

16. Administrator jest upoważniony do usunięcia Konta użytkownika również wtedy, kiedy przez okres co najmniej 12 

miesięcy Konto nie było użytkowane. 

17. Z chwilą usunięcia Konta umowa o świadczenie Usługi wygasa.  

 

VI. ZAMÓWIENIAPRODUKTÓW 

1. W ramach Portalu Internetowego Sprzedawca umożliwia Zamawianie (składanie rezerwacji) produktów 

oferowanych do sprzedaży w Sklepie stacjonarnym.  

2. W przypadku złożenia Zamówienia (rezerwacji) Towarów przez użytkownika, wyraża on zgodę na utworzenie 

Konta użytkownika. 

3. Złożenie Zamówienia (rezerwacji) produktów drogą elektroniczną stanowi ofertę zakupu towarów składaną 

przez Użytkownika. 

4. Złożenie rezerwacji polega na  wybraniu towarów z asortymentu prezentowanego na Portalu, poprzez 

umieszczenie ich w wirtualnym koszyku. 

5. Sklep stacjonarny zastrzega sobie niczym nieograniczone prawo przyjęcia lub odrzucenia oferty.  

6. Odbiór produktów zamówionych (zarezerwowanych) w razie przyjęcia oferty złożonej drogą elektroniczną, 

możliwy jest osobiście wyłącznie w Sklepie stacjonarnym. Odbiór może nastąpić osobiście lub za pośrednictwem 

Pełnomocnika.   

7. Potwierdzenie Zamówienia (złożonej rezerwacji) przez Użytkowania jest równoznaczne ze złożeniem 

oświadczenia, że Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę ̨ 

pełnoletnią w Sklepie stacjonarnym. 
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8. Złożenie Zamówienia (rezerwacji) jest również tożsame z oświadczeniem Użytkownika, iż nie jest osobą, której 

zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się̨ sprzedaży 

napojów alkoholowych oraz, ze nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.  

9. W celu weryfikacji ukończonego 18 roku życia Użytkownika, Sprzedawca wymaga podania daty urodzenia 

Użytkownikowi przed przystąpieniem do korzystania z Portalu.  

10. Sprzedawca może odmówić przyjęcia Zamówienia (zarezerwowania Towarów) w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) 

dni roboczych, od chwili jego otrzymania.  

11. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi również wówczas, gdy:  

a) Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy, pomimo iż w Portalu widniała informacja że jest 

dostępny;  

b) podane przez Użytkownika dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do 

prawdziwości;  

c) Użytkownik nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem (rezerwacją);  

d) wystąpiły zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu. 

12. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na odmowe ̨ przyjęcia Zamówienia (rezerwacji Towarów) 

skontaktować się z Użytkownikiem przy użyciu adresu e-mail podanego podczas procesu składania zamówienia: 

a) poinformować Użytkownika o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia (rezerwacji) na dany 

Towar/Towary, wskazując równocześnie jaki jest to termin – jeżeli Użytkownik w oznaczonym 

terminie nie zaakceptuje wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, wówczas Zamówienie może być 

anulowane; 

b) zweryfikować prawidłowość podanych przez Użytkownika w Zamówieniu (rezerwacji) danych, jeżeli 

budzą̨ one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności (np.: co do ilości zamówionego Towaru); 

c) wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Użytkownika Zamówienia 

(rezerwacji).  

13. Informacja o koszcie odbioru Zamówienia (rezerwacji) i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych 

z realizacją umowy sprzedaży lub odbiorem Towaru za pośrednictwem Pełnomocnika (jeżeli Użytkownik 

składając Zamówienie zaznaczył opcję skorzystania  

z Pełnomocnika przy odbiorze Towaru), pojawią się̨ po dokonaniu wyboru formy odbioru Towaru i formy 

płatności w podsumowaniu Zamówienia (rezerwacji).  

14. Do każdego Zamówienia (rezerwacji) wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT. 

Dokument sprzedaży wystawiany jest nie wcześniej niż w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia 

(rezerwacje) są opłacone, skompletowane i gotowe do odebrania. 

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i 

wartości Zamówień (rezerwacji), Użytkownik zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach. 

16. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu e-

mail lub numeru telefonu, poprzez dokonanie samodzielnej aktualizacji danych po zalogowaniu się do Konta.  

 

VII. ODBIÓR TOWARÓW 

1. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na podstawie Zamówień składanych za pośrednictwem Portalu są 

zawierane w Sklepie stacjonarnym. 
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2. Złożone zamówienia wydawane są w Sklepie stacjonarnym. 

3. Użytkownik zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w Sklepie stacjonarnym. 

4. Na życzenie Użytkownika, Towary mogą być wydane jego Pełnomocnikowi, który odbierze Towary ze Sklepu 

stacjonarnego. 

5. Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór Towarów przez osobę pełnoletnią, która ukończyła 18 

rok życia. 

6. Użytkownik zobowiązany jest udzielić stosownego pełnomocnictwa do odebrania Towarów  

w jego imieniu przez Pełnomocnika. 

7. Użytkownik upoważnia Sprzedawcę do wydania Towarów jego pełnomocnikowi (w przypadku zdeklarowania woli 

odebrania towaru za pośrednictwem Pełnomocnika). 

8. Użytkownik upoważnia Sprzedawcę do przekazania jego pełnomocnikowi danych adresowych i osobowych 

niezbędnych do prawidłowego doręczenia Towarów (w przypadku zdeklarowania woli odebrania towaru za 

pośrednictwem Pełnomocnika). 

9. Pełnomocnikiem upoważnionym do Odbioru w imieniu Użytkownika może być firma kurierska współpracująca ze 

Sprzedawcą lub inna firma kurierska wskazana przez Użytkownika, która odbierze zamówiony Towar ze Sklepu i 

dostarczy go do wskazanego przez Użytkownika  

w treści Zamówienia miejsca dostawy. 

10. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Użytkownikowi na wskazany przez niego podczas 

składania Zamówienia adres e–mail.  

11. Osoba dokonująca odbioru Towaru ze Sklepu stacjonarnego obowiązana będzie podać imię̨ nazwisko Użytkownika 

oraz numer Zamówienia (rezerwacji). Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru 

i dokonanie zapłaty. 

12. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca 

uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.  

13. Koszty usługi odbioru Towaru przez Pełnomocnika będącego firmą kurierską współpracującą ze Sprzedawcą, 

które Użytkownik ponosi oprócz ceny za Towar, są podawane na Portalu podczas składania Zamówienia. 

14. W przypadku wybrania przez Użytkownika dowolnej opcji odbioru Towaru, wydanie Towaru Użytkownikowi 

następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę̨ zamówionych Towarów Użytkownikowi lub Pełnomocnikowi. 

Przy czym zaznaczając w treści Zamówienia opcję odbioru Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej 

Użytkownik oświadcza, że upoważnia kuriera (oraz czyni go pełnomocnikiem) do odbioru Towaru w jego imieniu 

(wówczas wydanie Towarów następuje w Sklepie stacjonarnym). 

15. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną̨ 

wydane przez Pełnomocnika. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia (lub odmowy okazania dokumentu 

stwierdzającego pełnoletniość), Sprzedawca złoży w terminie 30 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, 

oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Użytkownikowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty 

dostawy przez Pełnomocnika. 

16. Odbiór Towaru przez pełnomocnika będącego firmą kurierską współpracującą ze Sprzedawcą dotyczy tylko 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dni robocze, na koszt Użytkownika uwidoczniony w podsumowaniu 

złożonego przez Użytkownika Zamówienia (rezerwacji). Niezależnie od tego kurier może, lecz nie jest 

zobowiązany, kontaktować́ się̨ na wskazany przez Użytkownika numer telefonu, celem potwierdzenia obecności 

w miejscu dostawy.  

17. Odebrany w Sklepie stacjonarnym Towar dostarczany jest przez Pełnomocnika pod adres odbiorcy, wskazany 

w formularzu Zamówienia w ciągu 30 dni roboczych. 
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18. Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o przekazaniu zamówionych Towarów 

Pełnomocnikowi, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail podany w Zamówieniu.  

19. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności Pełnomocnika sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w 

transporcie oraz czy zawartość́ przesyłki jest zgodna z treścią̨ Zamówienia.  

20. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia, paragonu lub faktury VAT 

Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji w terminie 14 dni od momentu odebrania Towarów. 

21. Jeżeli Towar uległ uszkodzeniu, Użytkownik powinien sporządzić protokół szkody zgodnie  

z procedurą stosowaną przez Pełnomocnika. Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia 

reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.  

22. W przypadku podania przez Użytkownika błędnych lub niekompletnych danych, uniemożliwiających 

Pełnomocnikowi dostarczenie Towarów, czy tez ̇ w przypadku nieobecności Użytkownika lub osoby uprawnionej 

do odbioru Towarów, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Użytkownik pod warunkiem wyrażenia 

przez niego zgody na dodatkową dostawę̨. Koszt ten równy będzie kosztowi dostawy przypisanemu pierwotnie 

danemu Zamówieniu (rezerwacji). W przypadku braku zgodny na ponowną dostawę, Sprzedawca zwróci 

Użytkownikowi wpłacone środki potrącone o koszty Pełnomocnika. 

23. W sytuacji, w której zamówione Towary nie zostaną̨ odebrane przez Użytkownika lub pełnomocnika w terminie 

7 dni Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży.  

 

 

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Konsument może w terminie 14 dni od dnia złożenia lub odebrania Zamówienia odstąpić od umowy bez podawania 

przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia 

znajduje się̨ na końcu niniejszego Regulaminu – jednak nie jest konieczne korzystanie z niego. 

2. Zawiadomienie Sprzedawcy o skorzystaniu z prawa odstąpienia należy wykonać w sposób jednoznaczny (np.: za 

pośrednictwem poczty elektronicznej email, poczty tradycyjnej, faxu). 

3. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub 

w inny sposób udokumentować zakup Towarów w Sklepie. 

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Towarów: 

a) ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;  

b) dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do 

zwrotu ze względu na ochronnę zdrowia, lub ze względów higienicznych;  

c) w której przedmiotem świadczenia są̨ 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 Sprzedawca nie ma kontroli. 

5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu  

od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do 

zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. 

6. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, przez co należy  

w szczególności rozumieć koszt dostarczenia Towaru do Sklepu stacjonarnego. 
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7. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu ceny do momentu otrzymania zwracanych Towarów. 

 

IX. REKLAMACJE 

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Użytkownik ma prawo złożyć 

reklamację.  

2. W celu rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powinien dostarczyć Towar do Sklepu stacjonarnego wraz z 

dowodem zakupu.  

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Użytkownika. 

4. O sposobie jej rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedawcę ̨ listownie, 

emailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Użytkownika w reklamacji.  

5. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po przekazaniu 

Użytkownikowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji.  

 

X. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW 

1. Strony ustalają, że w przypadku dokonywania zakupów przez przedsiębiorcę, który nie podlega ochronie 

przewidzianej dla konsumentów w myśl obowiązujących przepisów (w szczególności kodeksu cywilnego) (dalej 

również jako: ,,Kupujący’’) zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem 

stosowania w pierwszej kolejności postanowień niniejszego punktu X Regulaminu.  

2. Postanowienia niniejszego punktu X Regulaminu nie mają zastosowania do umów zawartych przez Konsumentów. 

3. Jeżeli jakiekolwiek pozostałe postanowienia Regulaminu stoją w sprzeczności  

z postanowieniami niniejszego punktu X Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia niniejszego punktu X 

Regulaminu. 

4. Każdorazowo, kiedy Kupujący chce złożyć zamówienie zakupu Towarów, uprawniony jest do skontaktowania się 

ze Sprzedawcą w celu podjęcia negocjacji co do nabycia konkretnych Towarów za określone ceny. Oferty złożone 

przez Sprzedawcę wiążą wówczas jedynie wtedy, kiedy zostaną potwierdzone przez Sprzedawcę w osobnej 

wiadomości. Ceny wskazane na stronie internetowej oraz dostępna ilość poszczególnych Towarów nie jest 

wiążąca – potwierdzenie zostanie dokonane w osobnej korespondencji. 

5. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie wynikającym z wystawianej przez Sprzedawcę faktury 

VAT, o ile inny termin nie wynika z zapisów oferty lub postanowień umowy sprzedaży. 

6. Zapłata ceny dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę w fakturze 

VAT lub w innej formie ustalonej w ofercie lub umowie sprzedaży. Zapłata uznana jest za dokonaną z chwilą 

wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.   

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia ceny w razie, gdy po zawarciu umowy 

wystąpią przesłanki o charakterze obiektywnym uzasadniające podwyższenie ceny Produktu, na które 

Sprzedawca nie miał wpływu (takie jak np. zmiany stawek podatku od towaru i usług, itp.). 

8. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami brutto i są podwyższone o należny podatek od towarów i usług w 

wysokości oraz z zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa. 

9. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważni Sprzedawcę  

do przerwania dostaw Produktów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedawca może uzależnić 
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wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury 

nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego. 

10. W razie opóźnienia z zapłatą ceny, Sprzedawcy należą się odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, 

chociażby Sprzedawca nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które 

Kupujący odpowiedzialności nie ponosi. Sprzedawcy należą się odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, 

o ile inna wysokość odsetek nie zostanie określona w umowie. Obowiązek zapłaty odsetek nie wyłącza roszczenia  

o naprawienie szkody na zasadach ogólnych. 

11. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Produkty w ustalonym 

terminie. 

12. Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Produktu przechodzą na Kupującego z momentem wydania mu go przez 

Sprzedawcę. 

13. Koszt i ryzyko transportu Produktów obciąża Kupującego. 

14. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu Produktu dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego 

towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić  

w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość , ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie 

(tj. najpóźniej do 3 dni roboczych) zgłosić przewoźnikowi oraz Sprzedawcy zastrzeżenia w tym zakresie 

sporządzając protokół niezgodności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu 

dostawy. 

15. Jeżeli Kupujący opóźnia się z odbiorem Produktu z magazynu Sprzedawcy o czas dłuższy niż  
7 (słownie: siedem) dni albo nie dokonał w uzgodnionym terminie odbioru Produktów w innym uzgodnionym 
miejscu, Sprzedawca wezwie Kupującego, do odbioru Produktu w terminie  
7 (słownie: siedmiu) dni od daty wysłania wezwania na wskazany wcześniej adres.  
Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego powyżej Sprzedawca jest uprawniony do oddania 
Produktu na przechowanie albo do przechowywania towaru we własnym magazynie, na koszt i ryzyko Kupującego 
(koszty opłaty za bezumowne przechowywanie nieodebranego Produktu za każdy dzień przechowania – wynoszą 
500 zł netto). Niezależnie od powyższych ustaleń, Sprzedawcy przysługuje również prawo  
do odstąpienia od niniejszej umowy. 

16. Sprzedawca nie odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towarów – w tym zakresie strony 

wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy. 

17. Przelew wierzytelności przysługującej Kupującemu względem Sprzedawcy jest dopuszczalny jedynie za 

uprzednią zgodą Sprzedawcy wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

18. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy lub jej naruszenie 

(na przykład niedotrzymanie lub nieterminowe wykonanie niniejszej Umowy lub błąd popełniony podczas 

przygotowywania Zamówienia lub Potwierdzenia Zamówienia, lub w przypadku jakichkolwiek nieautoryzowanych 

działań itp.), chyba że można je przypisać umyślnemu niewłaściwemu postępowaniu. 

19. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy, 
jeżeli było to spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy i których nie można było uniknąć – w szczególności lecz nie wyłącznie: epidemię, wojny, 
kataklizmy, uwarunkowania atmosferyczne, wprowadzone prawnie ograniczenia w prowadzeniu działalności  
(siła wyższa). 

20. Jeżeli Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z tym że 

odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkody o rzeczywistym charakterze, wyłączając utracone korzyści.  

21. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewłaściwego 

doboru Towarów, ich niewłaściwego wykorzystania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem bądź instrukcją 

obsługi, konserwacji, przechowywania, podawania, jak również jakiekolwiek szkody na których wystąpienie lub 
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rozmiar wpływ miał stan i właściwości infrastruktury w ramach której Produkty mają być wykorzystywane, 

w tym w szczególności tych jej elementów, z którymi Produkty mają być połączone. 

22. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wszelkich szkód nieobjętych wyłączeniem zostaje 

ograniczona do rzeczywistej straty Kupującego, w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100% wynagrodzenia 

umownego netto. 

23. Sprzedawca nie udzielna Kupującym gwarancji. Jeżeli jednak Sprzedawca udzielił Kupującemu gwarancji na 

mocy osobnego porozumienia, to Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji na Towary w przypadku 

stwierdzenia modyfikacji Produktu, zerwania etykiet, otwarcia, uszkodzenia, zniszczenia lub śladów ingerencji. 

24. Sprzedawca nie odpowiada za żadne szkody, zniszczenia, uszkodzenia poniesione przez Kupującego w 

wyniku transportu Towarów lub określonej przesyłki do miejsca ich odbioru.  

W tym zakresie Kupujący zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. Kupujący dochodzić będzie 

wszelkich roszczeń bezpośrednio od pełnomocników, przewoźników lub dostawców. 

25. Jeżeli strony uzgodniły dostawę Towarów niespełniających Polskich norm lub innych norm, Sprzedawca nie 

odpowiada za wynikłe z tego szkody. 

26. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji zawartej umowy rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 

27. Sprzedawca uprawniony jest każdorazowo do odstąpienia od niniejszej umowy bez podawania przyczyny w 

terminie 2 miesięcy od dnia złożenia zamówienia, ustalenia warunków lub zawarcia umowy. 

28. Nieważność lub bezskuteczność niektórych z postanowień Regulaminu nie wpływa na ważność lub skuteczność 

pozostałych postanowień. 

29. Kupujący nie może bez zgody Sprzedawcy przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych  
w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedawcą osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową. 

30. Kupujący nie będzie w okresie trwania umowy oraz po jej ustaniu przez okres 5 lat rozpowszechniać, ujawniać 
ani wykorzystywać również takich informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedawcy, ale 
których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji 
lub w inny sposób wyrządzić szkodę Sprzedawcy. 

31. Kupujący nie może bez zgody Sprzedawcy przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych  

w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedawcą osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową pod 

rygorem zapłaty kary 100.000 zł za każde naruszenie. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości 

dochodzenia odszkodowania oraz utraconych korzyści na zasadach ogólnych. 

 

XI. WARUNKI ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY I OPINII 

1. Uz ̇ytkownik ma prawo do zamieszczania w Portalu, w szczególności na Forum, informacji, wypowiedzi, 

komentarzy lub opinii, jak również dodawać wykonane przez siebie zdjęcia.  

2. Uz ̇ytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść informacji, wypowiedzi, komentarzy lub opinii, jak 

również za treści uwidocznione na zdjęciach zamieszczanych w Portalu  

i zamieszczając je przyjmuje na siebie odpowiedzialność w razie naruszenia dóbr osób trzecich lub ich praw.  

3. Zamieszczenie w Portalu informacji, wypowiedzi, komentarzy lub opinii może wymagać rejestracji Użytkownika 

oraz aktywowania konta i zalogowania się z podaniem loginu i hasła.  

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi komentarzy lub opinii a także zdjęć, które: 

a) są sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;  
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b) naruszają prawa osób trzecich;  

c) są wulgarne lub obsceniczne;  

d) propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne;  

e) są reklamą lub promocją albo inną formą nieuprawnionej działalności komercyjnej;  

f) nie dotyczą tematu lub wątku, w którym są zamieszczone;  

g) naruszają godność ludzką lub dobra osobiste innych osób;  

h) naruszają prawa własności przemysłowej, prawa autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa osób 

trzecich;  

i) zawierają treści dyskryminujące, wszczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, 

religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;  

j) mogą ranić przekonania religijne lub polityczne innych osób;  

k) mogą zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;  

l)  sprzyjają zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;  

m) promują system sprzedaży lawinowej;  

n) zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy e-mail innych osób. 

5. Administrator ma prawo usunięcia informacji, wypowiedzi, komentarzy lub opinii, a także zdje ̨ć, które nie 

spełniają wymagań określonych w ust. 4.  

6. Uz ̇ytkownik, który dopuści się naruszenia może być na stałe pozbawiony przez Administratora dostępu do 

Portalu przez czas oznaczony lub nieoznaczony.  

7. Administrator ma prawo swobodnego zarządzania Portalem, w tym Forum. W szczególności Administrator moz ̇e, 

bez podania przyczyn, zawiesić funkcjonowanie Portalu, usunąć Forum z Portalu lub zmienić zasady jego 

funkcjonowania, w szczególności w zakresie możliwości lub mechanizmu dodawania informacji, wypowiedzi, 

komentarzy lub opinii oraz zdjęć.  

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, wypowiedzi, komentarzy lub opinii oraz za 

treści uwidocznione na zdjęciach zamieszczonych w Portalu i nie redaguje ich treści, jednakże zastrzega sobie 

prawo do ich usuwania w całości lub w części.  

 

XII. NEWSLETTER 

1. Przed dokonaniem zapisu na usługę Newsletter, Uz ̇ytkownik powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego 

Regulaminu.  

2. Administrator świadczy usługę Newsletter na zasadach określonych wniniejszym Regulaminie.  

3. Newsletter może zawierać informacje handlowe.  

4. Newsletter jest przesyłany wyłącznie do Użytkowników, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania w toku 

zakładania konta użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniej ikony na Stronie Internetowej, wskazując 

swój adres e-mail albo wyrażając zgodę na jego otrzymywanie w późniejszym czasie.  
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5. Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Użytkownika adres e-mail. Administrator nie ponosi 

odpowiedzialności za to, czy adres e-mail podany przez Użytkownika rzeczywiście do niego należy ani za to, czy 

jest on prawidłowy.  

6. Zapisując się na usługę Newslettera Uz ̇ytkownik upoważnia Administratora do wysyłania za pośrednictwem 

Newslettera informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną na wskazany przez Uz ̇ytkownika adres e-mail.  

7. Zasady udostępniania przez Administratora adresów poczty elektronicznej osobom trzecim określa Polityka 

Prywatności. 

8. Uz ̇ytkownik w każdym czasie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować 

korzystając z linku dezaktywującego, znajdującego się w treści każdego z przesłanych Newsletterów lub 

zaznaczając odpowiednie pole w ustawieniach swojego profilu na Stronie Internetowej. 

9. Usunięcie konta Użytkownika z bazy adresowej następuje w ciągu miesiąca od dnia otrzymania przez 

Administratora zgłoszenia i może zostać zasygnalizowane komunikatem potwierdzającym operacje ̨.  

 

XIII.  WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta w chwili wpisania przez Użytkownika  

 w przeglądarce internetowej adresu Portalu lub w chwili skorzystania przez Uz ̇ytkownika  

 z przekierowania do Portalu Internetowego z innej strony. Umowa ulega rozwiązaniu w chwili  wyjścia przez 

Uz ̇ytkownika ze Strony Internetowej. 

  

XIV. PRAWA AUTORSKIE ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

1. Administrator zwraca szczególną uwagę nakonieczność respektowania praw autorskich oraz praw własności 

intelektualnej. Treści znajdujące się w Portalu Internetowym mogą stanowić utwory i w związku z tym mogą 

podlegać ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności 

ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W szczególności Portal moz ̇e zawierać znaki towarowe i inne 

oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, dźwie ̨ki i materiały wideo, a przyje ̨ty w Portalu 

wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony.  

2. Uz ̇ytkownicy Portalu Internetowego zobowiązują sie ̨ do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim 

treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, o którym mowa  

w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, 

przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest 

zabronione, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Poprzez korzystanie z utworów Uz ̇ytkownicy nie 

nabywają do nich żadnych praw, w tym m.in. nie uzyskują licencji. 
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3. Uz ̇ytkownicy zapewniają, z ̇e treści zamieszczane przez nich w Portalu ,w tym teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki i 

materiały wideo stanowią przedmiot ich własnych praw autorskich i mogą nimi swobodnie dysponować poprzez 

zamieszczenie w Portalu. W przypadku treści objętych prawami autorskimi przysługującymi osobom trzecim 

Uz ̇ytkownicy zapewniają, z ̇e ich umieszczanie w Portalu Internetowym, odbywa się za zgodą uprawnionych 

podmiotów. Uz ̇ytkownicy ponoszą wyłączną i pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody poniesione przez 

osoby trzecie oraz przez Administratora, powstałe wwyniku ich zachowania sprzecznego z powyz ̇szym 

zastrzeżeniem.  

4. Z chwilą zamieszczenia przez Uz ̇ytkownika treści stanowiących efekt jego własnej twórczości i objętych 

prawem własności intelektualnej, takich jak w szczególności zdjęcia i filmy, użytkownik przyznaje 

Administratorowi niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, światową 

licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści obje ̨tych prawem własności intelektualnej 

publikowanych przez niego w ramach Portalu Internetowego lub w związku z nim. Licencja ta wygasa wraz z 

usunięciem przez Użytkownika treści objętych prawami własności intelektualnej lub konta, o ile treści te nie 

zostały wcześniej udostępnione innym osobom, które ich nie usune ̨ły. 

5. Zamieszczając informacje, wypowiedzi, komentarze lub opinie, a także zdjęcia Użytkownik wyraża nieodwołalną 

zgodę na to, aby udostępniane przez niego treści, w tym jego wizerunek oraz treści uwidocznione na zdjęciach 

lub inne treści, także o charakterze twórczym, zostały wykorzystane przez Administratora na wszelkich polach 

eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. Wykorzystanie to może polegać w szczególności na zwielokrotnianiu wszelkimi dostępnymi 

aktualnie technikami i metodami, a także na rozpowszechnianiu oraz publikowaniu, również z wizerunkami innych 

osób utrwalonymi na zdjęciach, na oficjalnej stronie internetowej Administratora, a także na portalach 

społecznościowych Administratora. Zgoda zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz 

bez konieczności zapłaty na rzecz Użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub 

odszkodowania z tego tytułu.  

 

XV.  PRYWATNOŚĆ 

1. Korzystanie z Usług świadczonych za pomocą Portalu moz ̇e wymagać podania danych osobowych przez 

Uz ̇ytkowników. Dane te są zbierane i wykorzystywane przez Administratora zgodnie z zasadami opisanymi w 

Polityce Prywatności. 

2. Każdy Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy informacji związanych z 

doste ̨pem do Portalu (w szczególności haseł), a jakiekolwiek upublicznianie danych osobowych w sieci Internet 

odbywa się na jego wyłączne ryzyko.  

3. W przypadku przekierowania z Portalu na inny portal internetowy administrowany przez inny podmiot, 

podawanie swoich danych osobowych w tym innym portalu odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.  

 

XVI. POSTANOWIENIAKOŃCOWE 
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1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będa ̨ 

publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Portalu  

i wchodzą w życie w dniu ich opublikowania.  

2. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa  

a w szczególności Kodeksu cywilnego. 
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DRUKUJ ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

………………………………………… 
(miejscowość i data) 

………………………………………… 
 (imię i nazwisko) 
 
………………………………………… 
………………………………………… 
(adres) 
 
………………………………………… 
(numer i data zamówienia) 
 
    S.W. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ 

    KRS: 0000562757, NIP 6060094700 

      ul. Wojskowa 4, 60-792 Poznań 

 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY 

 

 Niniejszym, na podstawie pkt. VIII ust. 1 REGULAMINU PORTALU INTERNETOWEGO SQUAD WHISKY SŁUŻĄCEGO DO 

SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ odstępuję od zawartej w dniu ……………………………………………………………… umowy sprzedaży, 

oznaczonej numerem zamówienia ……………………………………………………………… . 

 Informuję, że zwracam odebrany towar w nienaruszonym stanie. 

 
 
       ………………………………………… 
        Czytelny podpis 
 

 

https://squadwhisky.pl/wp-content/uploads/2018/06/SQUAD-WHISKY-Oświadczenie-o-odstąpieniu-WZÓR.pdf

