
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „STYLOWA ŁAZIENKA”

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży 
prowadzonej przez: Dariusz Dobek, osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą jako firma: Proco Dariusz Dobek z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. 
Stefana Batorego 126a tel. 68 3070100, za pośrednictwem sklepu internetowego 
www.stylowalazienka.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa 
zasady i warunki świadczenia przez Dariusza Dobka prowadzącego działalność 
gospodarczą pod firmą Proco Dariusz Dobek z siedzibą w Zielonej Górze usług 
nieodpłatnych drogą elektroniczną.

2. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą:

• pisemnie pod adresem korespondencyjnym: Proco Dariusz Dobek, 65-735 Zielona 
Góra ul. Stefana Batorego 126a,

• telefonicznie, za pośrednictwem infolinii: 68 3070100 (opłata jak za zwykłe 
połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego 
korzysta Klient), 

• za pośrednictwem poczty elektronicznej: stylowalazienka@stylowalazienka.pl, 

§ 1 Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez 
Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje ze Sprzedawcą w 
zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez 
Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu 
zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami 
prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może 
być Umowa sprzedaży.

6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności 
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na 
jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu 
umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające 
się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do 
założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

9. Opinia - subiektywna, indywidualna opinia Klienta o Sklepie i/lub zakupionych 
Produktach
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10.Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 
prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i 
dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością 
gospodarczą lub zawodową.

11.Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
12.Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w 

Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności
Sklepu Internetowego.

13.Sprzedawca - oznacza osobę fizyczną: Dariusz Dobek prowadzącego działalność 
gospodarczą pod firmą Proco Dariusz Dobek z siedzibą w Zielonej Górze (65-735), 
ul. Stefana Batorego 126A, NIP: 9290114158, REGON: 970090791, tel. 68 3070100,
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: 
stylowalazienka@stylowalazienka.pl, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu 
Internetowego.

14.Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi 
Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie 
www.stylowalazienka.pl.

15.Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem 
Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

16.Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub 
Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób 
umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, 
jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych 
informacji w niezmienionej postaci.

17.Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na 
zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

18.Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.),

19.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. 
zm.),

20.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia 
Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów. 

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, 
prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony 
Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych 
na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na
Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa 
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autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich
może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za 
zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe 
dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek 
internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń 
internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze 
Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome,
FireFox, Opera lub Safari, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki 
typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. 
Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości 
ekranu 1024x768 pikseli.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez 
Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na
dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na 
celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych 
Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie 
powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w 
oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może 
wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia 
końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak 
spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej 
Sklepu.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony 
Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą 
elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest 
posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz 
wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu 
lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z 
prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług 
świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i 
modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni
stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej 
zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące 
tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do 
Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w 
celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 3 Rejestracja



1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej 
Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony 

przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz 
rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej 
funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient 
ustala indywidualne Hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania 
się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola 
w formularzu.

5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje 
niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w 
formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą 
zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie 
Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i 
dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

6. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz uzupełnione lub 
zmienione w trakcie korzystania z serwisu Stylowalazienka.pl, muszą być 
prawdziwe, a Dane umieszczone w ramach Konta muszą być zgodne z prawem, w 
szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich ( Stylowalazienka.pl może 
uzależnić rejestrację lub realizację zamówienia od uwiarygodnienia danych Klienta ).
Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, a także osoba 
niepełnoletnia, jeśli działa za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

7. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej, wszelkie działania takiego podmiotu w Stylowalazienka.pl, 
może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu 
tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Stylowalazienka.pl
oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

§ 4 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy 
w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert
zawarcia Umowy sprzedaży. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu 
stylowalazienka.pl, jak również opisy, zdjęcia i kolory towarów stanowią jedynie 
zaproszenie do składania ofert, a nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
Kupujący, składając zamówienie w sklepie internetowym stylowalazienka.pl, składa 
ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na 
stronie sklepu internetowego stylowalazienka.pl. Przedmiotowa cena i opis towaru 
charakter wiążący zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do 
realizacji przez Sprzedającego.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony 
Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.



3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, 
kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie 
Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym
Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po 
skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy 
oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do 
Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i 
płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest 
informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich 
dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową 
sprzedaży.

4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia 
Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty
elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany 
przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do 
realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem 
Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego 
otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, 
przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub 
pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia 
adres.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego 
przy składaniu Zamówienia lub jego modyfikacji (np: dane do rachunku, ilość i 
rodzaj towaru, adres dostawy).

9. Sprzedający wystawia faktury w formie elektronicznej (w formacie PDF). Klient 
otrzymuje fakturę elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania 
zamówienia. Klient może w każdej chwili wyrazić chęć otrzymania faktury w formie 
papierowej poprzez kontakt na adres stylowalazienka@stylowalazienka.pl.

10.Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu 
internetowego stylowalazienka.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi
Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego 
zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w 
przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od 
niego sumę pieniężną. 

§ 5 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią 
ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych 
kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o
których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu 
zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja
zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę 
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potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek 
bankowy Sprzedawcy);
b) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym 
przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez 
Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
c) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym 
przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu 
Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany
zostanie w biurze Sprzedawcy);
d) system płatności ratalnych "eRaty Santander Consumer Bank", obsługiwany 
przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (w tym przypadku 
realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez 
Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu od Santander 
Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu płatności za zamówiony Towar).

e)kartą płatniczą, kredytową lub za pomocą elektronicznego przelewu bankowego 
(w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za złożone zamówienie w 
postaci karty płatniczej lub karty kredytowej, sklep Stylowalazienka.pl dolicza 
opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez sklep kosztów jej 
zrealizowania, liczoną od łącznej wartości brutto zamówienia z uwzględnieniem 
kosztów wysyłki. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję kartą płatniczą lub 
kredytową jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed 
związaniem Klienta umową. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności w 
postaci transakcji poprzez serwis E-Transfery, Tpay oraz PayPal, sklep 
Stylowalazienka.pl dolicza opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych 
przez sklep kosztów jej zrealizowania, liczoną od łącznej wartości brutto 
zamówienia z uwzględnieniem kosztów wysyłki. Wysokość naliczonej opłaty za 
transakcję poprzez sklep jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu 
zamówienia przed związaniem Klienta umową. W sytuacji, w której klient jako 
formę płatności przy odbiorze osobistym towaru w salonie wybrał płatność 
gotówką, a następnie podczas odbioru deklaruje zmianę formy płatności na 
płatność kartą, sklep Stylowalazienka.pl uprawniony jest do doliczenia opłaty, o 
której mowa jest w niniejszym punkcie).

3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z 
zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę 
przedpłaty.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa 
w §5 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie 
płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym 
terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym 
upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku 
bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca 



prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na 
podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę jedynie na terytorium Polski.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem
Umowy sprzedaży bez wad.

3. Czas realizacji zamówienia i Dostawy nie przekroczy 30 dni.

4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem
Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

5. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego 
odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta 
informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy 
przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie 
stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od 
pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. W sytuacji, kiedy mogą 
wystąpić duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania poszczególnych 
elementów zamówienia, Stylowalazienka.pl może zdecydować o podziale 
zamówienia na mniejsze przesyłki. 

7. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru.
Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach 
otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu 
ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 
telefonicznie.

8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem 
Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym 
przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi 
awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w 
którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego 
Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z 
Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem 
termin i koszt Dostawy.

§ 7 Rękojmia

1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma 
internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na



szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma stanowi interaktywny punkt dostępu 
dla konsumentów i przedsiębiorców zmierzających do pozasądowego rozstrzygania 
sporów powstałych w związku z transakcjami internetowymi. 

2. § 7 Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich
reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących 
produktów, zawartych umów Sprzedaży, usług elektronicznych oraz pozostałych 
reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub jego sklepu internetowego.

3. Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach 
Konsumenta oraz Ustawie o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 
2022 ( Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu - rzeczy ruchomej - 
zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą
do dnia 31 grudnia 2022 roku określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu
obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 roku, w szczególności art. 556 - 576 
Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres 
odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę
fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi 
Produkt bez wad. Zgodnie z art. 555 par. 1 kodeksu Cywilnego odpowiedzialność 
Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim 
wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona. 

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu - rzeczy ruchomej 
zakupionej przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą 
od dnia 1 stycznia 2023 określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w 
brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 roku, w szczególności art. 43 a - 
43 g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności 
podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie 
braku zgodności produktu z Umową Sprzedaży. 

6. Reklamacja może być złożona np. poprzez uzupełnienie formularza reklamacji 
dostępnego w zakładce „Reklamacje” na stronie 
https://stylowalazienka.pl/reklamacje i przesłanie go w formie elektronicznej pod 
adres reklamacje@stylowalazienka.pl, lub w formie pisemnej na adres: „Stylowa 
Łazienka”, PROCO Dariusz Dobek, ul. St. Batorego 126A, 65-735 Zielona Góra.

7. Przesłanie lub zwrot produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: 
„Stylowa Łazienka”, PROCO Dariusz Dobek, ul. St. Batorego 126A, 65-001 Zielona 
Góra.

8. Sprzedawca może poprosić składającego reklamację o podanie dodatkowych 
informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy 
proces rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego.
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9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 
14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

10. § 7 od pkt 10 do 17 Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte 
dotyczą i tym samym wiążą wyłącznie klienta niebędącego konsumentem, a od dnia
1 stycznia 2021 roku i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą 
fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą,
gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru 
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią 
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej 
Ewidencji i Działalności Gospodarczej.

11.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni 
kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym 
wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta 
żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 

12.Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także 
wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego 
przez klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

13.Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze 
skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie 
Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

14.Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na podstawę 
prawną jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również
za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów 
dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca
złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma 
zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta w stosunku do 
Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub 
niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Sprzedawca ponosi względem Klienta tylko za 
typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi 
odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także 
odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki. 

15.Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt lub braku zgodności 
Produktu z Umową zostaje wyłączona. 

16.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia 
jej otrzymania.

17.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane Sądowi 
właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

§ 8 Gwarancja



1. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, która 
obowiązuje na terenie Polski. Informacje na temat warunków gwarancji każdego 
produktu znajdują się w zakładce „Gwarancje”, na stronie 
https://stylowalazienka.pl/pl/i/Gwarancje/23 oraz wydawane są Kupującemu wraz z
towarem na papierze. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji producenta są 
określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów 
posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty 
serwisowe producentów. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie 
wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z 
rękojmi za wady towaru lub braku zgodności produktu z umową.

2. Klientowi, który che skorzystać z uprawnień przysługujących mu w ramach 
gwarancji udzielonej przez producenta towaru, Sprzedawca umożliwia wypełnienie i
złożenie formularza reklamacji dostępnego w zakładce „Reklamacje” na stronie 
https://stylowalazienka.pl/reklamacje

3. O sposobie i trybie rozpatrzenia gwarancji, Sprzedawca  poinformuje Klienta 
poprzez udostępnienie korespondencji, która będzie odpowiedzią na złożony przez 
klienta  formularz reklamacyjny.

 
 
§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 
dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Kupujący, będący konsumentem w 
rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub 
zawodową) lub osobą fizyczną  zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej 
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla 
niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu 
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie 
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma 
prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek 
przyczyny, na zasadach określonych w poniższych postanowieniach.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia 
Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy 
oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo 
pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został 
zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: 
www.stylowalazienka.pl/zamowienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie 
oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
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4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim 
Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy 
sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt 
Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem 
płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru 
lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, 
które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia 
Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, 
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez 
niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie 
później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do 
zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed 
upływem tego terminu. Przed odesłaniem towaru, wykonanego ze szkła lub 
ceramiki, sprawdź czy przewoźnik zezwala na jego przewóz ( np: firma In Post 
nie zezwala i nie ponosi odpowiedzialności za wysyłkę takich produktów)

8.  W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie 
koszty zwrotu Towaru.

9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie 
odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na 
Stronie Internetowej Sklepu.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące 
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do 
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu 
zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny 
sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu 
Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz 
nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca 
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to np. grzejników 
malowanych na inny kolor niż biały, grzejników przystosowanych do 
montażu grzałki elektrycznej, wanien z uchwytami, zagłówkami lub 
hydromasażem wykonanymi jako dodatkowe wyposażenie, umywalek z 
otworami wykonanymi na życzenie klienta, kabin prysznicowych "na 
wymiar").



§ 10 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) Formularz kontaktowy,
b) Poleć znajomemu,
c) Prowadzenie Konta Klienta.

2. Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny 
na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz 
sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym 
poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza 
umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej 
chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

6. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę 
Klientom wysłanie przez tych Klientów do znajomego, wiadomości elektronicznej 
dotyczącej wybranego przez nich Towaru. Klient przed wysłaniem wiadomości 
określa Towar mający być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję 
"Poleć znajomemu" wypełnia formularz podając swój adres e-mail oraz adres e-mail
osoby znajomej, której chce polecić wybrany Towar. Klient nie może wykorzystywać
przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego Towaru. Klient nie 
otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystanie z przedmiotowej 
usługi.

7. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest w każdej chwili i 
polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych produktów znajomym Klienta.

8. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na 
zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi 
dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego 
Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia 
stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

9. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta 
Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta 
przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

10. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług 
nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub 
innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień 
Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług 
nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: 



przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi 
działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług 
nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania 
kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług 
nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta 
Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w 
formularzu rejestracyjnym.

§ 11 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy 
dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w 
ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach 
innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, 
świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów 
określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie 
przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez 
Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak 
zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji 
uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i 
realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji 
Konta Klienta. Klient, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach 
Sklepu internetowego, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki 
Prywatności i Regulaminu Sklepu internetowego, a także wyraża zgodę na 
wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Sklepu 
internetowego oraz Polityką Prywatności (w tym celu zaznacza odpowiednie 
checkboxy kierując się komunikatami pojawiającymi się na stronie internetowej

5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich 
treści oraz do ich poprawiania.

6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego 
zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może 
odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich 
należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a 
zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i 
ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w 
celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do 
realizacji Dostawy.



9. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system ratalny "eRaty 
Santander Consumer Bank", kartą płatniczą, kredytową lub szybkim przelewem 
elektronicznym jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla 
realizacji płatności spółce Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
(53-611Wrocław, ul. Strzegomska 42C), wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, 
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000040562, lub firmie TPay.com, której właścicielem jest Krajowy Integrator 
Płatności S.A. przy ul. Św. Marcina 73/6 w Poznaniu KRS0000412357.

10.W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres
poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety 
posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. 
Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

11.Polityka prywatności dostępna jest na stronie: przetwarzanie danych osobowych 
www.stylowalazienka.pl/polityka/prywatnosci, pliki cookies  
www.stylowalazienka.pl/ciasteczka

§ 12 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług 
drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem 
zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy 
oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą 
elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy
użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się
Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez 
wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej 
podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi 
Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku 
umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez 
Klienta 
będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, 
zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą 
dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania 
wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

https://sklep5531530.homesklep.pl/www.stylowalazienka.pl/ciasteczka
http://www.stylowalazienka.pl/polityka/prywatnosci


4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z 
mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych 
przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. 
Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów 
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za 
pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie 
zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie 
nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał 
w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w 
terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca 
poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie
Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej 
odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje 
nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co 
skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §12 Regulaminu.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

