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I. Definicje
Pocjęina użyte w ininecjszym Regulamnine oziaizacją:

1. Regulamni – ininecjszy Regulamni Sklepu;
2. Sklep  –  sklep  niterietowy dostępiy  pod  adresem  www.nzabelakulesza.pl oraz  ia

podstroiaih, admninstrowaiy przez Sprzedawię, za pośredinitwem którego Klneit
może dokoiywać Zamówneń usług Sprzedawiy.

3. Sprzedawia -   Izabela Kulesza, przedsnębnoria prowadząiy dznałaliość gospodarizą
pod frmą Izabela  Kulesza  z  snedznbą  przy  ul.  Cyprysowecj  10B/13,  83-000  Prusziz
Gdańskn                (NIP 7321919489, REGON 473080969).

4. Klneit  -  pełioletina  osoba  fzyizia,  osoba  prawia  lub  cjediostka  orgainzaiycjia
inebędąia  osobą  prawią,  którecj  przepnsy  szizególie  przyziacją  zdoliość  prawią,
składacjąiy Zamówneine za pośredinitwem Sklepu. 

5. Koisumeit  -  Klneit,  będąiy  pełioletiną  osobą  fzyizią,  korzystacjąią  ze  Sklepu  w
ielaih  osobnstyih,  inezwnązaiyih  bezpośredino  z  dznałaliośiną  gospodarizą  lub
zawodową,  w  tym rówineż  przedsnębnoria  zawneracjąiy  umowę za  pośredinitwem
Sklepu w ielaih zwnązaiyih z prowadzoią przez inego dznałaliośiną gospodarizą, a
inemacjąiyih dla inego iharakteru zawodowego, zgodine z art. 38a ustawy o prawaih
koisumeita oraz art. 385⁵, art. 556⁴, art. 556⁵ n art. 576⁵ kodeksu iywnliego (tzw.
przedsnębnoria ia prawaih koisumeita).

6. Koito -  koito Klneita założoie ia platormne niterietowecj  Sklepu  umożlnwnacjąie
dostęp do zakupnoiyih za pośredinitwem Sklepu usług, w tym szkoleń, kursów lub
koisultaicjn. 

1 | S t r o i a

http://www.izabelakulesza.pl/


II. Postanowienia ogólne

1. Nninecjszy Regulamni określa waruikn n zasady składaina zamówneń n iabywaina usług
Sprzedawiy za pośredinitwem stroiy niterietowecj www.nzabelakulesza.pl. 

2. Iitegralią  izęśiną  ininecjszego  Regulamniu  cjest  Polntyka  Prywatiośin,  regulucjąia
kwestie  zwnązaie  z  oihroią  daiyih  osobowyih,  umneszizoia  pod  adresem:
www.nzabelakulesza.pl .

3. Właśininelem n admninstratorem Sklepu cjest Sprzedawia. 
4. Utwory, w tym maternały szkoleinowe udostępinaine Klneitom w ramaih iabytyih za

pośredinitwem Sklepu usług, nih wygląd n treść staiowną własiość Sprzedawiy n są
obcjęte oihroią wyinkacjąią z ustawy z dina 4 lutego 1994 r.  o prawne autorsknm n
prawaih pokrewiyih (tcj. Dz. U. z 2019, poz. 1231 ze zm.). Możlnwość korzystaina z
maternałów ine staiown zawarina,  lub ine cjest podstawą do roszizeina o zawarine
umowy o przeinesneine przez Sprzedawię ia Klneita macjątkowyih praw autorsknih w
izęśin lub w iałośin do Utworów, w tym maternałów szkoleinowyih. Klneit w ramaih
umowy uzyskucje prawo korzystaina z Utworów wyłąizine do ielów osobnstyih ia
zasadaih określoiyih w pkt VII Regulamniu.

5. We  wszelknih  sprawaih  zwnązaiyih  z  fuikicjoiowainem  Sklepu,  cjak  rówineż  w
zwnązku z usługamn iabytymn za pośredinitwem Sklepu zapraszamy do koitaktu ze
Sprzedawią poprzez:

Telefon: 605-303-103

Adres email: kontakt@izabelakulesza.pl

Formularz kontaktowy dostępny na stronie www.izabelakulesza.pl

6. Waruiknem  złożeina  zamówneina  za  pośredinitwem  Sklepu  cjest  akieptaicja
postaiowneń ininecjszego Regulamniu. Klneit poprzez akieptaicję Regulamniu wyraża
zgodę ia wszystkne cjego postaiowneina n zobownązucje snę nih przestrzegać.

7. Ceiy podaie w Sklepne są wskazaie w polsknih złotyih n są ieiamn bruto.
8. Iiformaicje  wskazaie  w  Sklepne,  w szizególiośin  opnsy  poszizególiyih  usług,

ine staiowną  oferty  w rozumneinu  art.  66  Kodeksu  iywnliego,  a są  cjedyine
zaproszeinem do zawarina umowy w rozumneinu art. 71 Kodeksu iywnliego.

9. Klneit  zobownązaiy  cjest  do  korzystaina  ze  stroiy  niterietowecj  n  Sklepu  w sposób
zgodiy  z Regulamniem  oraz przepnsamn  prawa,  w sposób  inezakłóiacjąiy
fuikicjoiowaina stroiy niterietowecj n Sklepu.

10. Sprzedawia ine dopusziza możlnwośin  dokoiaina recjestraicjn  Koita n  korzystaina ze
Sklepu w sposób aioinmowy, pod pseudoinmem lub przy użyinu inepoprawiyih lub
ineprawdznwyih  daiyih. Korzystaine z Koita n Sklepu wymaga podaina n eweitualiecj
późinecjszecj aktualnzaicjn daiyih osobowyih Klneita. 

11. W ielu  usuinęina  Koita  Klneita  iależy  za pośredinitwem  poizty  elektroiniziecj
poniformować Sprzedawię o woln cjego usuinęina.
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III. Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Sklepu

1. Do korzystaina ze  Sklepu, w tym recjestraicjn  Koita n  złożeina  Zamówneina n  iabyina
usług za pośredinitwem Sklepu potrzebie są:

n. dostęp do Iiterietu;
nn. odpownedino  skoifgurowaia,  aktualia  werscja  przeglądarkn  niterietowecj

obsługucjąia plnkn typu iooknes, ip. Iiteriet Explorer, Opera, Moznlla Fnrefox,
Google Chrome,  Safarn;

nnn. włąizoia obsługa iooknes;
nv. aktywie n odpownedino skoifgurowaie koito poizty e-manl.

2. Sprzedawia  zapewina  środkn  teihinizie  służąie  zapobnegainu  pozysknwaina,
modyfkaicjn  lub  zinekształieinu  daiyih  osobowyih  n  niformaicjn  przez Klneita
oraz przez ineuprawinoie osoby trzeine.

3. Sprzedawia  podecjmucje  odpownedine  dznałaina  w  ielu  zapewineina  prawndłowego
fuikicjoiowaina Sklepu.

4. Sprzedawia  zastrzega,  nż  w  okresne  prowadzeina  prai  koiserwaiycjiyih  bądź
aktualnzaicjn Sklepu dostęp do Koita n Sklepu może być utrudinoiy.

5. Sprzedawia  niformucje,  nż  ze  względu  ia  publniziy  iharakter  snein  Iiteriet  za
pośredinitwem,  którecj  śwnadizy  swocje  usługn   drogą  elektroinizią  n  udostępina
Klneitom Sklep, korzystaine z tyih usług może wnązać snę z ryzyknem zwnązaiym z
nigereiicją  osób  trzeinih  w traismnscję  daiyih  przesyłaiyih  za  cjecj  pośredinitwem
pomnędzy Sprzedawią a Klneitem. 

6. Klneit  zobownązaiy  cjest  zaihować  w  poufiośin  uinkalie  daie  do  logowaina
inezbędie do uzyskaina dostępu do Koita n ine udostępinać nih osobom trzeinm.

7. Sprzedawia zwraia  uwagę  ia ryzyko  zwnązaie z  korzystainem z  Koita  Klneita  w
Sklepne  przez  osoby  ineuprawinoie  w przypadku,  gdy  Klneit  ine  dołoży  iależytecj
staraiiośin przy zaihowainu poufiośin daiyih umożlnwnacjąiyih logowaine do Koita,
lub udostępin te daie osobom trzeinm, lub będzne pozostawał zalogowaiy do swego
Koita w Sklepne mnmo, że ine będzne z inego korzystał w daiym momeiine.

IV. Ogólne warunki zawierania i wykonywania umów za pośrednictwem Sklepu
1. Sprzedawia  umożlnwna  iabyine  usług  Sprzedawiy  za  pośredinitwem  Sklepu

umneszizoiego w zakładie Sklep ia stroine niterietowecj  www.nzabelakulesza.pl, w
tym  w  szizególiośin  koisultaicjn  nidywndualiyih,  koisultaicjn  dla  małżeństw  lub
koisultaicjn dedykowaiyih określoiym grupom doielowym, udznału w szkoleinaih n
kursaih.

2. Aktualie  usługn  Sprzedawiy,  w  tym  nih  iacjważinecjsze  parametry  oraz  ieia  są
każdorazowo prezeitowaie ia Stroine niterietowecj  www.nzabelakulesza.pl oraz w
zakładie Sklep. 

3. Usługn Sprzedawiy są śwnadizoie oi-lnie za pośredinitwem platormy szkoleinowecj
wskazaiecj przez Sprzedawię umożlnwnacjąiecj bezpośrediną komuinkaicję za pomoią
wnzcjn  n  foinn.  Sprzedawia  każdorazowo  przed  przystąpneinem do wykoiaina  usługn
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poniformucje Klneita o wymagainaih teihiniziyih n zasadaih przetwarzaina daiyih
inezbędiyih do wykoiaina usługn za pośredinitwem platormy szkoleinowecj.

4. Usługn Sprzedawiy mogą być śwnadizoie staicjoiarine w mnecjsiu wskazaiym przez
Sprzedawię, o nle wyinka to z nidywndulaiyih ustaleń Sprzedawiy z Klneitem.  

5. Klneit  poiosn  wszelkne  koszty  zwnązaie  z  zapewineinem odpownedinih  waruików
teihiniziyih  do  skorzystaina  z  usług  Sprzedawiy  za  pośredinitwem  platormy
szkoleinowecj (w szizególiośin koszt dostępu do snein Iiteriet). 

6. Sprzedawia  ine  poiosn  odpownedznaliośin  za  zakłóieina,  w  tym  przerwy,  w
fuikicjoiowainu platormy szkoleinowecj, za pośredinitwem którecj wykoiywaia cjest
umowa,  spowodowaie  snłą  wyższą,  inedozwoloiym  dznałainem  osób  trzeinih  lub
inekompatybnliośiną serwnsu z nifrastrukturą niformatyizią Klneita.

7. W  razne  snły  wyższecj  oraz  z  przyizyi  inezależiyih  od  Sprzedawiy,  w  tym  w
szizególiośin  problemów  teihiniziyih  uinemożlnwnacjąiyih  lub  ziaiząio
utrudinacjąiyih  wykoiaine  umowy,  Sprzedawia  zastrzega  zmnaię  termniu  cjecj
wykoiaina.  Nowy termni zostaine wskazaiy przez Sprzedawię bez zbędiecj zwłokn z
uwzględineinem, w mnarę możlnwośin, sugestin Klneita w tym zakresne.

8. Klneit ine cjest uprawinoiy do utrwalaina treśin n przebnegu usługn (w tym koisultaicjn,
kursu lub szkoleina).  W razne  zanstineina  okolniziośin  uzasadinacjąiyih podecjrzeine
utrwalaina  przebnegu  usługn  Sprzedawia  zastrzega  możlnwość,  po  uprzedinm
wezwainu do zaprzestaina  taknego utrwalaina,  zablokowaina  dostępu do usługn  w
trakine cjecj trwaina. 

9. W razne gdy przedmnotem umowy zawartecj za pośredinitwem Sklepu cjest kurs lub
szkoleine  dla  wnększecj  nlośin  uizestinków,  Sprzedawia  cjest  uprawinoiy  do
zastrzeżeina  mninmaliecj  nlośin  uizestinków kursu lub szkoleina.  W taknm wypadku
umowa  zawneraia  cjest  pod  waruiknem  zawarina  umów  z  mninmalią  nlośiną
uizestinków, ia io Klneit wyraża zgodę. W razne inespełineina waruiku,  o którym
mowa  w  zdainu  poprzedzacjąiym,  Sprzedawia  zastrzega  możlnwość  zmnaiy
pnerwotine  przycjętego  harmoiogramu  kursu  lub  szkoleina,  zmnaiy  termniu
rozpoizęina  kursu  lub  szkoleina  lub  też  odstąpneina  od  umowy.  Sprzedawia
poniformucje Klneita manlem ia adres wskazaiy przy zawnerainu umowy ine późinecj
inż 3 din przed plaiowaiym rozpoizęinem kursu lub szkoleina o sytuaicjn.

10. W razne gdy przedmnotem umowy zawartecj za pośredinitwem Sklepu cjest kurs lub
szkoleine  dla  wnększecj  nlośin  uizestinków,  Klneit  wyraża  zgodę  ia  udostępineine
swocjego  nmneina,  iazwnska  oraz  wnzeruiku  pozostałym  uizestinkom  kursu  lub
szkoleina. Klneit przycjmucje do wnadomośin, że trakine kursu lub szkoleina będzne mneć
koitakt wnzualiy z pozostałymn uizestinkamn oraz, że możlnwa będzne w cjego trakine
dyskuscja oraz wzacjemia wymnaia niformaicjn. Klneit zobownązaiy cjest do zaihowaina
w poufiośin wszelknih niformaicjn pozyskaiyih w trakine szkoleina lub kursu o niiyih
uizestinkaih. 

11. Po  dokoiainu  wyboru  usługn  Sprzedawiy  w Sklepne,  Klneit  powninei  postępować
zgodine z komuinkatamn wyśwnetlaiymn w proiesne dokoiywaina zakupu wybraiecj
usługn. 
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12. W razne cjaknihkolwnek wątplnwośin io do przedmnotu umowy n proiedury zawarina
umowy  Sprzedawia  zaleia  koitakt  telefoiniziy  lub  manlowy  ielem  wycjaśineina
wszelknih wątplnwośin. 

13. Klneit bezpośredino po dokoiainu wyboru usługn zobownązaiy cjest dokoiać płatiośin
za wybraią usługę cjediym z dostępiyih w Sklepne sposobów płatiośin, tcj. tpay. 

14. Waruiknem przystąpneina do wykoiaina umowy cjest  dokoiaine zapłaty za iabytą
usługę. Dinem zapłaty cjest dzneń uziaina raihuiku baikowego Sprzedawiy. 

15. Po zaksnęgowainu wpłaty za iabytą usługę, Sprzedawia prześle ia podaiy w trakine
zawarina umowy  adres emanl  potwnerdzeine zawarina umowy wraz z nstotiymn cjecj
elemeitamn. 

16. Klneit otrzyma, io iacjminecj 1 dzneń przed plaiowaiym termniem wykoiaina usługn,
ia podaiy w trakine zawarina umowy adres emanl,  lnik do platormy szkoleinowecj
wraz z wymagainamn teihiniziymn  oraz maternałamn szkoleinowymn. 

17. Klneit zobownązucje snę korzystać z usług iabytyih u Sprzedawiy w sposób zgodiy z
przepnsamn prawa, ine iaruszacjąi praw oraz dobrego nmneina osób trzeinih. 

18. Z przyizyi inezależiyih Sprzedawia zastrzega możlnwość wprowadzeina zmnai do
sposobu  wykoiaina  iabytecj  usługn,  w  szizególiośin  modyfkaicjn  waruików
teihiniziyih,  zmnaiy  platormy  szkoleinowecj,  o  nle  zmnaia  ta  ine  iarusza  praw
iabytyih Klneitów.  Zmnaiy, o któryih mowa w zdainu poprzedzacjąiym ine powoducją
iaruszeina zawartecj umowy. 

19. W  razne  gdy  przedmnotem  umowy  zawartecj  za  pośredinitwem  Sklepu   cjest
koisultaicja/treinig  meitaliy,  Klneit  cjest  uprawinoiy  do  cjediorazowecj  zmnaiy
termniu koisultaicjn/treinigu meitaliego, z  tym zastrzeżeinem, że żądaine zmnaiy
termniu powniio być zgłoszoie ine późinecj inż 1 dzneń roboizy przed plaiowaiym
termniem spotkaina oilnie. W razne braku taknego żądaina przycjmucje snę, nż ustaloiy
termni  koisultaicjn/treinigu  meitaliego  został  potwnerdzoiy  przez  Klneita,  a
Sprzedawia  pozostacje  do  dyspozyicjn  Klneita  w  ustaloiym  mnecjsiu  n  izasne.  Brak
obeiiośin  Klneita  ia  koisultaicjn/treinigu  meitaliego  ine  zwalina  z  obownązku
zapłaty  iależiośin  za  spotkaine  oilnie.  Spóźineine  Klneita  ine  przedłuża  izasu
koisultaicjn/treinigu  meitaliego,  a  w  przypadku  spóźineina  powyżecj  15  mniut
Sprzedawia uprawinoiy cjest do opuszizeina mnecjsia koisultaicjn, w tym wnrtualiego
pokocju.  

20. W razne gdy przedmnotem umowy cjest kurs oi-lnie Sprzedawia każdorazowo określa
nlość modułów kursu , nih szizegółową tematykę, pomoiinize maternały szkoleinowe,
izas trwaina oraz zasady dostępiośin poszizególiyih modułów n okres dostępiośin
iałego kursu oi-lnie, z tym zastrzeżeinem, że dostęp do kursu oi-lnie będzne możlnwy
po upływne okresu ia odstąpneine od umowy iabyina kursu oi-lnie, ihyba że Klneit
udzneln Sprzedawiy wyraźiecj zgody  ia wiześinecjsze udostępineine kursu oi-lnie, io
będzne cjedioziaizie z utratą prawa do odstąpneina od umowy. 

V. Inne usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawia,  poza  umożlnwneinem  iabyina  usług  za  pośredinitwem  Sklepu,  może
śwnadizyć ia rzeiz Klneita:

n. usługę w postain wysyłkn iewsletera, cjeśln Klneit wyraznł ia iną zgodę, 
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nn. usługę  polegacjąią  ia recjestraicjn, utrzymywainu  n  zapewineinu  Klneitown
dostępu do Koita za pomoią logowaina. 

2. Klneit uzyskucje dostęp do Koita poprzez adres e-manl lub logni oraz hasło. 
3. Sprzedawia  zapewin  możlnwość  wygeierowaina  iowego  hasła  do  Koita  w

przypadku utraty lub zapomineina poprzedinego. 
4. Klneit może w każdym izasne usuiąć swocje Koito.
5. Sprzedawia cjest uprawinoiy do usuinęina koita Klneita w przypadku, gdy :

n. pomnmo  upomineina,  Klneit  rażąio  iarusza  postaiowneina  ininecjszego
Regulamniu lub przepnsy prawa, lub

nn. Klneit ine korzystał ze swocjego Koita w okresne ostatinih 6 mnesnęiy n  ine
posnada aktywiyih usług iabytyih u Sprzedawiy. 

6. W sprawaih  nstotiyih  lub  gdy  nstinecje  uzasadinoie  podecjrzeine  iaruszeina  przez
Klneita  przepnsów  prawa  bezwzględine  obownązucjąiyih  lub  rażąiego  iaruszeina
Regulamniu,  Sprzedawia  zastrzega  prawo zawneszeina  dostępu  do  Koita  ia  izas
wskazaiy w upomineinu, o którym mowa w ust. 5a poiząwszy  od cjego wysłaina, ine
dłuższy cjediak inż 30 din. 

VI. Odstąpienie od umowy

1. Z  zastrzeżeinem  ust.  7  n  8  Koisumeit  może  odstąpnć  od  Umowy  zawartecj  za
pośredinitwem Sklepu w termnine 14 din od cjecj zawarina bez podaina cjaknecjkolwnek
przyizyiy.  W razne  ihęin  odstąpneina  od umowy Koisumeit  zobownązaiy cjest  do
złożeina Sprzedawiy ośwnadizeina o odstąpneinu od umowy.

2. Ośwnadizeine o odstąpneinu od umowy może być złożoie drogą pnsemią ia adres
snedznby Sprzedawiy lub emanlem ia adres koitakt@nzabelakulesza.pl .

3. Za dzneń złożeina ośwnadizeina o odstąpneinu uziacje snę dzneń iadaina ośwnadizeina
w urzędzne poiztowym lub frmne kurnersknecj  -  w przypadku złożeina ośwnadizeina
drogą pnsemią, a w przypadku przesłaina ośwnadizeina drogą elektroinizią  - dzneń
cjego wysłaina.

4. W  przypadku  odstąpneina  od  Umowy  Koisumeitown  zwraiaie  są  inezwłoizine
wszystkne  płatiośin  dokoiaie  w zwnązku  z  zawarinem Umowy za  pośredinitwem
Sklepu,  ine  późinecj  cjediak  inż  w termnine  14 din  od  dina,  w którym Sprzedawia
otrzymał ośwnadizeine o odstąpneinu od Umowy. 

5. Zwrot płatiośin dokoiywaiy cjest przy użyinu taknego samego sposobu płatiośin, cjakn
został  użyty  przez  Koisumeita  przy  zawnerainu  Umowy,  ihyba  że  Koisumeit,
składacjąi  ośwnadizeine  o  odstąpneinu  od  Umowy  wyraźine  wskazał  niiy  sposób
zwrotu płatiośin. Dyspozyicja dotyiząia odmneiiego sposobu zwrotu płatiośin cjest
wnążąia  bez  dodatkowyih  waruików,  o  nle  ine  będzne  wnązać  snę  z  żadiymn
dodatkowymn opłatamn.

6. Wzór  ośwnadizeina  o  odstąpneinu  od  umowy  staiown  załąizink  do  ininecjszego
Regulamniu. 

7. Prawo odstąpneina  od  umowy ine  przysługucje,  cjeśln  Sprzedawia  wykoiał  w  pełin
iabytą  przez  Koisumeita  Usługę  za  wyraźią  zgodą  Koisumeita,  o  nle  przed
przystąpneinem  do  śwnadizeina  usługn  (w  tym  koisultaicjn,  szkoleina  izy  kursu)
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Koisumeit  został  poniformowaiy o utraine  prawa do  odstąpneina  od umowy po
wykoiainu usługn. 

8. Prawo odstąpneina od umowy dotyiząiecj dostarizeina treśin iyfrowyih, które ine są
zapnsaie  ia  iośinku  maternaliym  ine  przysługucje  cjeżeln  spełinaine  śwnadizeina
rozpoizęło  snę  za  wyraźią  zgodą  Koisumeita  przed  upływem  termniu  do
odstąpneina  od  umowy,  o  nle  Koisumeit  został  poniformowaiy  o  utraine  prawa
odstąpneina od umowy.

VII. Licencja

1. Wszelkne  usługn  Sprzedawiy,  w  szizególiośin  kursy  n  szkoleina  oraz  maternały
szkoleinowe udostępinoie w zwnązku z wykoiainem przedmnotu umowy staiowną
Utwory w rozumneinu ustawy z dina 4 lutego 1994 roku o prawne autorsknm n prawaih
pokrewiyih n podlegacją oihroine prawiecj. 

2. Klneit w ramaih zawartecj umowy cjest zobownązaiy n  uprawinoiy do korzystaina z
Utworów,  w  tym  maternałów  szkoleinowyih  wyłąizine  w  ielaih  osobnstyih,  ia
potrzeby  własie,  a  w  przypadku  przedsnębnoriów  -  w  ielaih  zwnązaiyih  z
prowadzoią  dznałaliośiną,  bez  prawa  do  dalszego  komeriycjiego  nih
wykorzystywaina,  a  cjedyine  w  ielaih  szkoleinowyih  dla  praiowinków  lub
współpraiowinków Przedsnębnoriy. 

3. W przypadku zamnaru wykorzystaina Utworów, w tym maternałów szkoleinowyih w
iałośin lub izęśin w ielu niiym ainżeln  wskazaiy w ust. 2, Klneit zobownązaiy cjest
uzyskać uprzediną pnsemią (pod rygorem ineważiośin) zgodę Sprzedawiy ia takne
wykorzystaine. 

4. Sprzedawia  udznela  Klneitown  lnieiicjn  inewyłąiziecj  n ineprzeiaszaliecj,  bez prawa
do udznelaina sublnieiicjn ia korzystaine z Utworów, w tym maternałów szkoleinowyih
w zakresne, o cjaknm mowa w ininecjszym Regulamnine. 

5. Zakazaie  cjest  w szizególiośin  udostępinaine  n prezeitowaine  Utworów,  w  tym
maternałów szkoleinowyih (w iałośin lub izęśin) osobom trzeinm, nih publnkowaine
lub kopnowaine ia potrzeby niie inż własiy użytek, o którym mowa w ust. 2. 

VIII. Reklamacje
1. Sprzedawia  poiosn  odpownedznaliość  za  dołożeine  iależytecj  staraiiośin  przy

wykoiywainu  umów  zawartyih  za  pośredinitwem  Sklepu,  z  uwzględineinem
zawodowego iharakteru śwnadizoiyih usług. 

2. Klneit może złożyć reklamaicje dotyiząie usług iabytyih za pośredinitwem Sklepu w
formne pnsemiecj poiztą  ia adres snedznby Sprzedawiy, drogą elektroinizią ia adres
emanl: koitakt@nzabelakulesza.pl lub bezpośredino przez formularz udostępinoiy ia
stroine www.nzabelakulesza.pl.

3. Reklamaicja  powniia  każdorazowo  zawnerać  io  iacjminecj  daie  ndeityfkaiycjie
składacjąiego reklamaicję,  opns stwnerdzoiyih ineprawndłowośin, termni stwnerdzeina
ineprawndłowośin obcjętyih reklamaicją oraz żądaina zwnązaie z reklamaicją. 

4. Reklamaicje  iależy  składać  w  termnine  7   din  od  dina  wystąpneina  zdarzeina
uzasadinacjąiego reklamaicję. 
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5. W przypadku inekompletiecj reklamaicjn, Klneit zostaine wezwaiy do cjecj uzupełineina
pod rygorem pozostawneina reklamaicjn bez rozpoziaina, o nle brakucjąie niformaicje
uinemożlnwnacją cjecj merytoryizie rozpoziaine. 

6. Sprzedawia  ustosuikucje  snę  do  złożoiecj  reklamaicjn  w  termnine  30  din  od  cjecj
otrzymaina n poniformucje o dalszym trybne postępowaina. 

IX. Rozstrzyganie sporów, tym pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i 
dochodzenia roszczeń konsumenckich
1. Koisumeit może skorzystać z pozasądowyih sposobów rozpatrywaina reklamaicjn n

doihodzeina roszizeń. 
2. Spory dotyiząie iabytyih za pośredinitwem usług możia rozwnązać mnędzy niiymn

w drodze postępowaina mednaiycjiego przed Wocjewódzknmn Iispektoratamn Iispekicjn
Haidlowecj  lub  postępowaina  przed  sądem  polubowiym  przy  Wocjewódzknm
Iispektoraine Iispekicjn Haidlowecj.

3. Koisumeit może rówineż złożyć swocją skargę za pośredinitwem uincjiecj platormy
niterietowecj  ODR,  dostępiecj  pod  adresem:  htp://ei.europa.eu/ioisumers/odr/.
Platorma służy  rozstrzygainu  sporów pomnędzy  koisumeitamn n  przedsnębnoriamn
dążąiymn  do  pozasądowego  rozstrzyginęina  sporu  dotyiząiego  zobownązań
umowiyih wyinkacjąiecj z niterietowecj umowy sprzedaży luk umowy ośwnadizeinu
usług.

4. Szizegółowe niformaicje  ia temat  pozasądowyih sposobów doihodzeina  roszizeń
rozpatrywaina  reklamaicjn  Koisumeit  może  uzyskać  ia  stroine  www.uoknk.gov.pl
oraz  u  pownatowego  (mnecjsknego)  rzeizinka  koisumeitów,  cjak  rówineż  w
Wocjewódzknih  Iispektorataih  Iispekicjn  Haidlowecj  oraz  w  orgainzaicjaih
społeiziyih, któryih statutowym ielem cjest oihroia koisumeitów. 

5. W przypadku braku zaniteresowaina ze stroiy Koisumeita możlnwośiną skorzystaina 
z pozasądowyih sposobów rozpatrywaina sporów, rozstrzygaine eweitualiyih 
sporów powstałyih pomnędzy Sprzedawią a Koisumeitem, zostaine poddaie sądom
właśinwym zgodine z postaiowneinamn przepnsów Kodeksu postępowaina iywnliego.

6. Rozstrzygaine eweitualiyih sporów powstałyih pomnędzy Sprzedawią a Klneitem, 
który ine cjest cjedioiześine Koisumeitem, zostaine poddaie sądown właśinwemu ze 
względu ia snedznbę Sprzedawiy.

X. Postanowienia końcowe
1. Umowy ze Sprzedawią zawarte za pośredinitwem Sklepu ia podstawne ininecjszego

Regulamniu są  zawneraie n  wykoiywaie w cjęzyku polsknm n  w oparinu  o  przepnsy
prawa polsknego.

2. Sprzedawia ma prawo dokoiaina zmnai ininecjszego Regulamniu, które wecjdą w żyine
z dinem nih publnkaicjn ia stroine www.nzabelakulesza.pl.

3. Do  umów  zawartyih  przed  zmnaią  Regulamniu  stosucje  snę  werscję  Regulamniu
obownązucjąią w dinu zawarina umowy. 

4. Klneiin  posnadacjąiy  aktywie  Koito  o  każdecj  zmnaine  Regulamniu  zostaią
poniformowain drogą manlową w odpownedinm wyprzedzeinem.

5. Regulamni w ininecjszecj werscjn obownązucje poiząwszy od dina 01.01.2022 r.
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6. Aktualia treść Regulamniu cjest dostępia cjest w snedznbne Sprzedawiy, a poiadto cjest
umneszizoia  ia  stroine  www.nzabelakulesza.pl oraz  może  zostać  przesłaia  ia
żyizeine Klneita manlem ia wskazaiy przez inego adres. Arihnwalia treść Regulamniu
cjest każdorazowo dostępia w snedznbne Sprzedawiy oraz może zostać przesłaia ia
żyizeine Klneita manlem ia wskazaiy przez inego adres.

7. W przypadku, gdy cjaknekolwnek postaiowneine ininecjszego Regulamniu w iałośin lub
izęśin  okaże  snę  inezgodie  z powszeihine  obownązucjąiymn  przepnsamn  prawa
n iaruszacjąie niteresy  koisumeitów, ine wpłyine  to  ia  ważiośin,  skuteiziość  lub
możlnwość  egzekwowaina  pozostałyih  postaiowneń  Regulamniu.  Sprzedawia
deklarucje  zastosowaine  odpownedinih  przepnsów  prawa  w  mnecjsie  inezgodiyih
zapnsów Regulamniu. Stroiy wyrażacją zgodę ia zastąpneine postaiowneń, o któryih
mowa w ininecjszym ustępne właśinwym przepnsem prawa. 

8. W   sprawaih  ineuregulowaiyih  w  ininecjszym  Regulamnine  macją  zastosowaine
przepnsy prawa polsknego, w tym w szizególiośin kodeksu iywnliego, przepnsy Ustawy
o śwnadizeinu  usług  drogą elektroinizią,  niie właśinwe przepnsy  prawa polsknego
oraz Ogóliego Rozporządzeina o Oihroine Daiyih Osobowyih (RODO).
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