regulamin sklepu
§1
INFORMACJE PODSTAWOWE
Sklep internetowy - www.sklep.kartanaplus.pl (działający również pod adresem
http://karta-na-plus.shoplo.com ) , prowadzony jest w ramach działalności:
Kancelaria Finansowo - Konsultingowa Wojciech Piotrowski
NIP 676-149-45-04
REGON 351527729
Biuro Handlowe: ul. Goliana 4a, 32-020 Wieliczka
Telefon: 888 116 120 Email: info@kartanaplus.pl
Numer konta: 43 1060 0076 0000 3260 0168 3162.
Kancelaria Finansowo - Konsultingowa Wojciech Piotrowski zwana jest w dalszej części
regulaminu Sprzedawcą.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy www.sklep.kartanaplus.pl, działający również pod adresem
http://karta-na-plus.shoplo.com prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci
Internet, zamówienia przyjmowane są na stronie internetowej www.sklep.kartanaplus.pl
lub http://karta-na-plus.shoplo.com
2. Składając zamówienie poprzez www.sklep.kartanaplus.pl lub http://karta-naplus.shoplo.com Klient, inaczej zwany Kupującym, akceptuje powyższy regulamin.
3. W przypadku niedotrzymania przez Kupującego postanowień Regulaminu, właściciel
sklepu jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.
4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia"
(dodanie towarów do koszyka, podanie danych dotyczących dostawy, wybór metody
dostawy lub odbioru towaru oraz wybór metody uiszczenia płaności) znajdującego się na
stronach sklepu www.sklep.kartanaplus.pl lub http://karta-na-plus.shoplo.com
5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży i wiąże
się z koniecznością zapłaty za zamówione towary oraz pokryciem kosztów wysyłki lub
odbioru osobistego.
6. Dodanie towarów do koszyka jest równoznaczne z rozpoczęciem procesu zamówienia.
7. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i zamówienia
realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
8. Zamówienie należy składać w języku polskim.
9. Wszelkich płatności związanych z wykonaniem zamówienia są realizowane są
w walucie polskiej.
10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za
pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU oraz serwis PayPal.
11. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na
internetowych stronach sklepu www.sklep.kartanaplus.pl lub http://karta-naplus.shoplo.com, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych
w opisie produktu.
10. Zawsze wystawiany jest dokument sprzedaży – potwierdzenie sprzedaży, paragon lub
faktura VAT (zależy od opcji wybranej przez Klienta w formularzu zamówienia).
§3
WARUNKI ZAKUPU
1. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy
wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.
2. Do zakupów w sklepie internetowym upoważnione są wyłącznie osoby fizyczne
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia
znajdującego się na stronie internetowej sklepu.
4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia
złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym
następującym po dniu, w który zamówienie zostało złożone.
5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar zamówiony znajduje się
na magazynie lub u dostawców sklepu. W przeciwnym wypadku Klient jest informowany
o zaistniałej sytuacji i podejmowane są rozmowy na temat dalszej realizacji zamówienia
(przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia).
6. Prowadzący sklep internetowy www.sklep.kartanaplus.pl lub http://karta-naplus.shoplo.com zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:
błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia, we wskazanym czasie
nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości, przesyłka nie zostanie odebrana od
kuriera.
7. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym www.sklep.kartanaplus.pl lub
http://karta-na-plus.shoplo.com są cenami wyrażonymi w PLN i zawierają podatek VAT
w wysokości 23, nie zawierają natomiast kosztów dostawy zamówionego towaru.
8. Sklep internetowy www.sklep.kartanaplus.pl lub http://karta-na-plus.shoplo.com
związany jest ceną podaną przy ofercie sprzedaży towaru i zaakceptowaną przez Klienta
w chwili złożenia zamówienia.
9. Termin płatności za zamówiony produkty wynosi 14 dni. Po upływie tego terminu
transakcja jest anulowana, a przedmiot wystawiany jest ponownie na sprzedaż.
10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie,
wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania
i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów
z oferty.
11. Promocje nie łączą się ze sobą.
12. Bez uregulowania płatności Klient nie może otrzymać towaru.
§4
CZAS I KOSZTY TRANSPORTU
1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na
rachunku bankowym wydawnictwa w przypadku płatności przelewem.
2. Paczki wysyłamy do 10 dni roboczych od otrzymania wpłaty. O wysłaniu paczki
informujemy oddzielnym mailem.
3. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia może się opóźnić.
4. Istnieje możliwości odbioru osobistego zakupionych towarów w wyznaczonych
punktach odbioru osobistego.
5. Punkty odbioru osobistego i inne formy dostawy wraz z cennikiem podane są pod
adresem http://karta-na-plus.shoplo.com/strona/dostawa
6. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularz, jako adres dostawy.
Nie ma możliwości zmiany adresu po dokonaniu wpłaty.
7. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są
w regulaminach firm kurierskich, pocztowych i Poczty Polskiej.

8. Nieodebranie przesyłki i zwrot paczki do nadawcy skutkuje brakiem możliwości
ponownego jej wysłania lub obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki oraz
kosztami ponownego jej wysłania lub rozwiązaniem umowy.
9. Koszty transportu zależą od wyboru firmy kurierskiej, pocztowej i stosowanego przez
nią taryfikatora.
10. W chwili odbioru towaru od kuriera, dostawcy Klient zobowiązany jest sprawdzić
stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia obowiązany jest zgłosić ten
fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli
dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie
kontaktowego adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania
ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.
§5
ZWROT I REKLAMACJE
1. Klient ma prawo zwrócić zakupiony towar i odstąpić od umowy sprzedaży
w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki. Towar musi być w nienaruszonym stanie
(karta – nieużywana, bez jakichkolwiek znaków zarówno na awersie jak i rewersie).
Towar niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
Przekroczenie terminu będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.
2. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru i kosztów wysyłki.
3. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki,
w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach do 14 dni.
6. Wpłaty dokonujemy wyłącznie na konto bankowe podane w formularzu zwrotu, nie
ma możliwości dokonania przelewu pocztowego.
7. W przypadku uszkodzonych fabrycznie produktów (wadliwie wydrukowana karta)
gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia
uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
8. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku
stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i
niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Gwarancja produktów nie obejmuje
uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz m. in. podczas
transportu. Prosimy uprzejmie o sprawdzenie paczki w obecności kuriera..
10. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym
za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy
podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury
VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
11. Zwroty i reklamacje bez wcześniejszego kontaktu drogą telefoniczną lub mailową
z biurem handlowym nie będą przyjmowane.
12. Zwroty i reklamacje rozstrzygane będę w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia
reklamacji.
§6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Składając zamówienie Klient wyrażacie zgodę na umieszczenie swoich danych
osobowych w bazie danych Sprzedającego
2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod
warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta - w celu informowania o nowych
produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep
www.sklep.kartanaplus.pl (działający również pod adresem http://karta-naplus.shoplo.com ) i nie będą udostępniane innym podmiotom.
3. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek,
a także usunięcia z bazy danych.
4. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz
zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w
Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
5. Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r.
poz.926, z późn. zm.)
6. Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144,
poz. 1204 z poźn. zm.)
7. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)
8. Sklep działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych. Dostęp do danych osobistych ma jedynie Sprzedający, który nie
odstępuje tych informacji podmiotom trzecim. Sprzedający zastrzega sobie prawo do
wykorzystania danych kontaktowych w celach własnych badań marketingowych
bądź wysyłania materiałów promocyjnych.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Właściciel sklepu może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany
regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej sklepu. Zmiany
nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki zamawiającego w zakresie usług
przekazanych do realizacji.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest
sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub właściwy dla miejsca wykonania umowy.
Karta Na Plus © All rights reserved
Wykorzystywanie treści regulaminu w całości lub fragmentach bez zgody ich autora
jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, a sprawca ponosi odpowiedzialność
karną regulowaną przepisami: art. 115 – 123 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich
innych materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego jest
Sprzedający.

