Regulamin sklepu internetowego
- Sk³adanie zamówienia
- Formy p³¹tnoœci
- Dostawa i jej koszty
- Reklamacje i zwroty
- Ochrona danych osobowych

Sklep Internetowy
Sklep internetowy dzia³aj¹cy pod adresem www.surfbike.pl, prowadzony jest przez firmê Water Fun Innovations,
z siedzib¹ w: 71-684 Szczecin, ul.Obotrycka 23/4, NIP: 851-123-12-94.
Sklep internetowy prowadzi sprzeda¿ towarów za poœrednictwem sieci Internet. Sprzeda¿ w sklepie
internetowym odbywa siê wed³ug poni¿szego regulaminu. Z³o¿enie zamówienia oznacza akceptacjê zasad
sprzeda¿y wynikaj¹cych z poni¿szego regulaminu przez Klienta oraz zobowi¹zuje Klienta do przestrzegania
zawartych w nim zasad.
1. Zamówienia s¹ przyjmowane przez strony www.surfbike.pl. Niezw³ocznie po z³o¿eniu zamówienia
Klient otrzymuje e-mailem wiadomoœæ, potwierdzaj¹c¹ dotarcie zamówienia do Sklepu internetowego.
2. Zamówienie stanowi ofertê w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Potwierdzenie przyjêcia do
realizacji stanowi przyjêcie oferty wed³ug treœci oœwiadczenia z³o¿onego przez Sklep Internetowy.
3. W przypadku niedostêpnoœci czêœci towarów objêtych zamówieniem w magazynie sklepu
internetowego Klient jest informowany niezw³ocznie o tym fakcie i zwi¹zanym z tym
wyd³u¿eniem czasu realizacji zamówienia. Je¿eli Klient nie wyrazi zgody na wyd³u¿enie
czasu realizacji zamówienia mo¿e zrezygnowaæ z zamówienia albo zrezygnowaæ tylko
z towaru, który wyd³u¿a czas realizacji zamówienia.
4. Do sprzeda¿y promocyjnej oraz wyprzeda¿y przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja
zamówieñ nastêpuje wed³ug kolejnoœci wp³ywania potwierdzonych zamówieñ na te towary, a¿ do
wyczerpania siê zapasów objêtych t¹ form¹ sprzeda¿y.
5. Do ka¿dego zamówienia wystawiany jest dokument sprzeda¿y: Faktura VAT lub Paragon fiskalny.
Te r m i n w y s t a w i e n i a f a k t u r y r e g u l u j ¹ p r z e p i s y p r a w a p o d a t k o w e g o .
6. Wszystkie ceny podawane s¹ w z³otych polskich i zawieraj¹ podatek 22% VAT. Cena nie obejmuje
kosztów dostawy towaru.
7. Cena towaru obowi¹zuj¹ca w chwili sk³adania zamówienia stanowi cenê sprzeda¿y.
8. Umowa sprzeda¿y zawierana jest zgodnie z prawem polskim .
9. S¹dem w³aœciwym dla rozpatrywania sporów wynikaj¹cych z umowy
sprzeda¿y jest s¹d w³aœciwy dla miasta Szczecina.

biuro@surfbike.pl

Sk³adania zamówienia
Klient sk³adaj¹cy zamówienie w Sklepie internetowym wype³nia wszystkie pola oznaczone gwiazdk¹
jako „wymagane”. Po dokonaniu zmówienia Klient otrzymuje maila zwrotnego z potwierdzeniem
jego przyjêcia.

Patnoœci
P³atnoœci dokonywane s¹ przelewem - p³atne po z³o¿eniu zamówienia. Numer konta przyœlemy w mailu,
potwierdzaj¹cym przyjêcie zamówienia i bêdzie zawiera³ tytu³ przelewu, którego nie nale¿y zmieniaæ.
Zamówienie zostaje przyjête do realizacji po stwierdzeniu wp³yniêcia na konto Sklepu internetowego ceny towaru
i kosztów jego dostawy. Czas realizacji zamówienia jest liczony od daty zaksiêgowania nale¿noœci na koncie
sklepu.

Dostawa towaru i jej koszty
Dostawa towaru odbywa siê na koszt Klienta i za poœrednictwem wybranego przez niego i okreœlonego w
zamówieniu przewoŸnika. Koszt przesy³ki jest zgodny z aktualn¹ taryf¹ przewozow¹ wybranego przez Klienta
przewoŸnika.

Reklamacje i zwroty
Reklamacje i zwroty nale¿y wysy³aæ na adres:
Water Fun Innovations
Ul. Obotrycka 23/4
71-684 Szczecin
O fakcie zwrotu towaru lub reklamacji nale¿y poinformowaæ sklep na e-mail: biuro@surfbike.pl. Sklep
internetowy nie przyjmuje ¿adnych przesy³ek odsy³anych „za pobraniem”.

Zwrot towaru
1. Jeœli towar nie by³ u¿ywany i pozbawiony fabrycznego opakowania, lub w ¿aden inny sposób
zniszczony lub wykorzystany, mo¿na go zwróciæ bez podania przyczyny w ci¹gu 10 dni od odebrania
przesy³ki.
2. Zwracany towar nale¿y zaopatrzyæ w otrzyman¹ wraz z nim fakturê z zaznaczon¹ czêœci¹
"zwrot" (lub paragon). Gwarantujemy zwrot wartoœci produktu. Koszt dostawy i odes³ania
nie podlega zwrotowi.

biuro@surfbike.pl

Reklamacje
1.

W razie niezgodnoœci towaru z umow¹ Klient ma prawo ¿¹daæ wymiany lub naprawy towaru. Je¿eli
naprawa lub wymiana nie s¹ mo¿liwe lub wymagaj¹ nadmiernych kosztów klient ma prawo domagaæ
siê stosownego obni¿enia ceny lub odst¹piæ od umowy.

2.

Zwracany towar nale¿y zaopatrzyæ w otrzyman¹ wraz z nim fakturê z zaznaczon¹ czêœci¹
"reklamacja” (lub paragon). oraz opis przyczyn reklamacji. Koszt dostawy i odes³ania nie podlega
zwrotowi.

3.

Zg³oszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, o sposobie jej rozpoznania Klient
zostanie powiadomiony na piœmie na adres e-mail albo na adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we
wskazanym
terminie oznacza pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

Gwarancje
Okres gwarancji: 24 miesi¹ce z uwzglêdnieniem ograniczeñ gwarancyjnych okreœlonych w karcie.
Karta gwarancyjna, zawieraj¹ca warunki gwarancji dostarczana jest do Klienta wraz z towarem W przypadku
wykrycia wady w towarze kupionym w Sklepie internetowym i objêtym gwarancj¹ nale¿y postêpowaæ
zgodnie procedur¹ gwarancyjn¹ opisan¹ w karcie gwrancyjnej.

Ochrona danych osobowych
1. Udostêpnienie danych osobowych odbywa siê dobrowolnie.
2. Administratorem danych jest firma Water Fun Innovations.
3. Udostêpnione dane osobowe bêd¹ przechowywane w bazie danych administratora i bêd¹
wykorzystywane w celu prawid³owej realizacji umowy sprzeda¿y oraz w celach marketingowych w
szczególnoœci w celu informowania o nowych produktach, us³ugach oraz promocjach oferowanych
przez sklep .
4.

Ka¿da osoba, która przekaza³a swoje dane osobowe jest uprawniona do kontroli przetwarzanych
danych, które jej dotycz¹ zawartych w Zbiorze Danych, a w szczególnoœci posiada prawo dostêpu
do treœci swoich danych oraz do ¿¹dania uzupe³nienia, uaktualnienia sprostowania danych osobowych
czasowego lub sta³ego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuniêcia je¿eli s¹ one niekompletne,
nieaktualne lub nieprawdziwe.

biuro@surfbike.pl

