Regulamin
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
§1. Postanowienia ogólne
•
• Sklep internetowy dostępny pod adresem https://alyki-restauracja.shoplo.com/
prowadzony jest przez Profi-Service Barbara Szydłowska z siedzibą w Smolcu, wpisana do
rejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie, pod numerem ewidencyjnym 4014/2009.NIP: 8941091909, REGON: 932694828,
dalej oznaczona też jako Alyki Restauracja, na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
•
• Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w
celu złożenia przez Kupującego Zamówienia.
•
• Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
§2. Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Konto – konto utworzone przez Kupującego w Sklepie, w którym są gromadzone dane
podane przez Kupującego oraz historia złożonych przez niego Zamówień,
2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
3. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
Kupującego Produkty do zakupu,
4. Kupujący, Usługobiorca – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub ułomna
osoba prawna,
5. Produkt – rzecz ruchoma, którą Kupujący może zakupić w Sklepie lub treść cyfrowa w
rozumieniu w ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, którą Kupujący może
nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu,
6. Regulamin – niniejszy regulamin,
7. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://alyki-restauracja.shoplo.com/
8. Sprzedawca, Usługodawca – Profi-Service Barbara Szydłowska z siedzibą w Smolcu,
wpisana do rejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez Urząd Miasta i
Gminy Kąty Wrocławskie, pod numerem ewidencyjnym 4014/2009.NIP: 8941091909, REGON:
932694828, dalej oznaczona też jako Alyki Restauracja.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze
Sprzedawcą.
§3. Postanowienia ogólne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem
Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki
Sprzedawcy i Kupującego.
3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest
konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie
Kupującego. Wystarczające są:
4. dostęp do Internetu,
5. standardowy system operacyjny,
6. standardowa przeglądarka internetowa,
7. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
8. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
9. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym,
w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w
Sklepie.
10. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a
Sprzedawcą.
11. Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Zdjęcia i opisy
umieszczane pod poszczególnymi Produktami pochodzą od Sprzedawcy bądź podmiotów
trzecich, np. producentów lub dystrybutorów. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od
rzeczywistego wyglądu Produktu.
§4. Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego następujące usługi
drogą elektroniczną:
2. umożliwienie składania Zamówień,
3. Koszyk,
4. założenie i utrzymanie Konta,
5. przeglądanie zawartości strony Sklepu.
6. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę
jest umożliwienie Kupującemu złożenia Zamówienia w Sklepie. Złożenie Zamówienia możliwe
jest bez konieczności założenia Konta w Sklepie.
7. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego
Produktu do Koszyka.
8. Usługa Koszyk ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia
za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za
jego pośrednictwem przez Kupującego, zgodnie z jego wolą.
9. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz
Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta
w Sklepie. W Koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego
zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu poczty
elektronicznej (e-mail) oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
10. Założenie Konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Po
wpisaniu adresu poczty elektronicznej (e-mail), należy

wprowadzić swoje dane. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a
Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Kupujący otrzymuje
wiadomość za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) z informacją o utworzeniu Konta. Umowa
zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem
natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
11. Usługa przeglądania zawartości Sklepu umożliwia przeglądanie i odczytanie Kupującemu
zawartości Sklepu.
12. Korzystanie z usługi przeglądania zawartości Sklepu rozpoczyna się z chwilą wyświetlenia
na żądanie Kupującego strony Sklepu. Usługa ulega zakończeniu z chwilą zamknięcia w
przeglądarce internetowej strony Sklepu.
13. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są
natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu
14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z
korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie
do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące
zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
15. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka
zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego
którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
16. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu
informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na
komputerze z którego korzysta Kupujący. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale
aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
17. Dodatkowo zaleca się, aby Kupujący miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
18. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród
możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Sprzedawca oświadcza, iż stosuje
zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do
systemu Kupującego.
19. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania
Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub
przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
20. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie Sklepu (w
tym zdjęć i opisów Produktów) bez pisemnej zgody Sklepu.
§5. Zamówienia
1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
2. Kupujący może złożyć Zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
3. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie
internetowej Sklepu, Kupujący kompletuje Zamówienie poprzez wybranie Produktów w Sklepie.
Następnie wybrane przez Kupującego Produkty zostają przeniesione do Koszyka. Po
skompletowaniu Zamówienia, Kupujący powinien postępować zgodnie z instrukcją pojawiającą
się na jego ekranie, tj. następnie wybrać adres dostawy oraz sposób płatności i kliknąć ikonkę

„Zatwierdź zamówienie i zapłać”. Składając Zamówienie Kupujący zobowiązuje się do odbioru
zamówionych Produktów i zapłaty ceny oraz kosztów dostawy.
4. Zamówienie Kupującego zostanie przesłane do Sklepu, a Kupujący przekierowany w celu
dokonania zapłaty za Zamówienie.
5. Złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty
nabycia wybranych Produktów po cenach określonych w Zamówieniu.
6. W dalszej kolejności Sprzedawca prześle do Kupującego wiadomość e-mail, z informacją
potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione Produkty.
7. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Produktów jest potwierdzenia przyjęcia Zamówienia
(email o tytule „Potwierdzamy Twoje Zamówienie”) wysłany do Kupującego przez Sklep.
8. Dla Kupującego wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy
kupowanym Produkcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena,
charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób
dostawy.
9. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego.
10. Podane przy opisach poszczególnych Produktów ceny są wyrażone w złotych polskich i
obejmują wszystkie ich składniki, w tym cła, VAT i inne podatki. Ceny produktów nie zawierają
kosztów przesyłki. Zmiana ceny następuje poprzez publikację na stronie Sklepu nowych ofert
cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów
zawartych w wyniku złożonych wcześniej Zamówień.
11. Sklep może wprowadzać nowe Produkty do oferty Sklepu, nowe ceny oraz akcje
promocyjne, co nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku zamówień złożonych
wcześniej.
§6. Płatności i wysyłka
1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A
2. Dostępne formy płatności to karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard
Electronic, Maestro.
1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez
Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Kupującego.
2. Przy płatności kartą czas realizacji Zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania
pozytywnej autoryzacji.
3. Kupujący, przed dokonaniem płatności za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy,
zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez takiego zewnętrznego
usługodawcę.
4. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, Sprzedawca wysyła na adres e-mail podany
przez Kupującego informacje o otrzymaniu płatności wraz z informacją o dostawie.
§7. Odstąpienie od umowy Konsumenta
1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w
terminie nie później niż 1 dzień roboczy od dostawy.

2. Klient może odstąpić od Umowy, składając Zleceniobiorcy oświadczenie o odstąpieniu od
Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta
oświadczenia przed upływem terminu realizacji umowy
3. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na
adres e-mail Zleceniobiorcy, lub przez złożenie oświadczenia na Platformie.
4. Skutki odstąpienia od Umowy: 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość
Umowę uważa się za niezawartą.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy,
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Zleceniobiorcę.
§8 Reklamacja i gwarancja
1. W przypadku wystąpienia niezgodności między Zamówioną a zrealizowaną Usługą, Klient ma
prawo do reklamacji w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.
2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
Regulaminie adresy Sprzedawcy.
3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis niezgodności, okoliczności (w tym
datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z
wadą.
4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3
niniejszego Regulaminu.
§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań
statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 1. Konsument uprawniony jest do
zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.

z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy
zawartej ze Sprzedawcą.
2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z
2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a
Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
§10 Dane osobowe na Platformie
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Platformy
internetowej jest Zleceniobiorca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Platformy zbierane
są w celu realizacji Umowy Zlecenia, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu
marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 1. W przypadku
Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub
pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem
możliwości zawarcia tejże umowy.
§11 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Platformę internetową zawierane są w języku polskim.
2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w
jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie
Zleceniobiorca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w

szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o
prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

