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REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

z dnia 28.06.2022 roku 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady funkcjonowania sklepu 

internetowego działającego pod adresem www.esklep.lidiakalita.pl (dalej: Sklepu 

Internetowego),  prowadzonego przez MISSLK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. 

Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa REGON: 387717650, NIP: 7773368415, e-mail: 

esklep@lidiakalita.pl (dalej także: Sprzedawca). 

Niniejszy Regulamin jest skierowany zarazem do konsumentów, jak i przedsiębiorców, 

korzystających ze Sklepu Internetowego i określa m.in. zasady korzystania ze  

Sklepu Internetowego, zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z klientem na odległość za 

pośrednictwem Sklepu Internetowego (dalej: Umów Sprzedaży) oraz zasady korzystania z 

serwisu www.esklep.lidiakalita.pl (dalej: Serwisu) oraz zasady świadczenia usług drogą 

elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

 

I. Słowniczek. 

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, wymienione poniżej terminy będą miały następujące 

znaczenie:  

 

1) Regulamin: niniejszy dokument określający ogólne warunki sprzedaży towarów, 

zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez MISSLK Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego 

pod adresem: www.esklep.lidiakalita.pl; 
 

2) Sprzedawca/Usługodawca: MISSLK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. 

Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa REGON: 387717650, NIP: 7773368415 
 

3) Zamawiający: osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

składająca Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz strona Umowy 

Sprzedaży w przypadku jej zawarcia ze Sprzedawcą; 
 

4) Konsument: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej 

działalnością gospodarczą lub zawodową; 
 

5) Przedsiębiorca: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,  

osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której 
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odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu 

działalność gospodarczą lub zawodową; 

 

6) Usługobiorca: każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem 

sposób korzysta ze Sklepu Internetowego udostępnionego przez Usługodawcę;  
 

7) Użytkownik: użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 

2004 r. Prawo telekomunikacyjne; 

 

8) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawna, korzystająca 

ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów; 
 

9) Sklep Internetowy: Sklep internetowy dostępny pod adresem 

www.esklep.lidiakalita.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca świadczy usługi 

określone w Regulaminie, w celu doprowadzenia do zawarcia Umowy Sprzedaży; 

 

10) Zamówienie: oświadczenie woli składane Sprzedawcy przez Zamawiającego za 

pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy 

Sprzedaży;  
 

11) Formularz Zamówienia: interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej 

Sklepu, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie 

towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu 

dostawy i płatności; 
 

12) Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez 

Zamawiającego Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji 

danych Zamówienia, w szczególności ilości towarów; 
 

13) Towar/Produkt: prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy 

Sprzedaży; 
 

14) Umowa zawarta na odległość: umowa zawarta z Konsumentem w ramach 

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej 

obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków 

porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie; 
 

15) Umowa Sprzedaży: umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, zawarta między Sprzedawcą a Zamawiającym za 

pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu; 
 

16) Usługa elektroniczna: usługa świadczona drogą elektroniczną, czyli bez jednoczesnej 

obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie 

Usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego 

przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w 
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całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne; 
 

17) Serwis: system stron WWW udostępniony pod adresem internetowym 

www.esklep.lidiakalita.pl stanowiący zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, 

zawierający pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi 

relacjami. 
 

18) Konto: konto Użytkownika w Sklepie, w ramach której Użytkownik może korzystać z 

wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie, są w nim gromadzone dane 

podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w 

Sklepie. 

 

II. Zasady rejestracji. 

 

1. Składanie Zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu 

Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się lub po podaniu niezbędnych 

danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez 

dokonywania rejestracji i zakładania Konta. 

2. Rejestracja polega na utworzeniu i aktywacji indywidualnego Konta poprzez 

wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego, 

w którym Klient podaje swoje dane teleadresowe. W wyniku takiej rejestracji Klient 

otrzymuje login i hasło do indywidualnego Konta. Po wypełnieniu formularza 

rejestracyjnego Klient otrzymuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu 

rejestracyjnym w celu potwierdzenia Rejestracji. Po potwierdzeniu Rejestracji Klient 

otrzymuje na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, dostęp do 

indywidualnego Konta, z którego może korzystać po zalogowaniu poprzez podanie 

zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail oraz indywidualnego hasła. 

3. Jeśli Klient nie pamięta hasła dostępu do Konta lub chce zmienić dotychczasowe hasło, 

powinien wysłać wiadomość poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie 

logowania Sklepu Internetowego, podając adres-mail, którym posłużył się podczas 

zakładania Konta. Na adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z wygenerowanym 

linkiem do zmiany hasła. 

4. Klient zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych w trakcie 

Rejestracji przy pomocy formularza dostępnego na stronach internetowych Sklepu 

Internetowego. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas 

tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta. 

Klient ponosi odpowiedzialność za podawanie niepełnych, nieaktualnych bądź 

nieprawdziwych danych bądź brak ich aktualizacji. 

5. Klient może posiadać tylko jedno Konto przypisane do jednego adresu e-mail. 
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6. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać innym osobom 

możliwości korzystania z Konta, w tym indywidualnego hasła dostępu do Konta. Do 

korzystania z indywidualnego Konta upoważniony jest wyłącznie Klient, którego dane 

były wskazane podczas rejestracji. 

7. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta 

(rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w 

szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: esklep@lidiakalita.pl lub też pisemnie na adres: ul.Krakowiaków 16, 02-255 

Warszawa. Założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie.  

8. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług, tj. usunąć Konto ze 

skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego 

naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich 

lub zasad współżycia społecznego. 

 

III. Sposoby porozumiewania się z Zamawiającym. 

 

Sprzedawca udziela wyczerpujących informacji w języku polskim odnośnie cech towarów 

dostępnych w Sklepie Internetowym oraz w kwestiach związanych z Regulaminem. Obsługa 

jest dostępna telefonicznie w dni robocze pod numerem telefonu: 514108220 w godzinach 

8:00 – 16:00, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 

esklep@lidiakalita.pl 

 

IV. Tryb zawarcia umowy sprzedaży.   

 
 

1. W celu dokonania zakupu towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym należy 

złożyć Zamówienie za pomocą Formularza Zamówienia, udostępnionego na stronie 

internetowej Sklepu Internetowego. 
 

2. Sklep Internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.esklep.lidiakalita.pl 

przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i 

święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego. 
 

3. Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy, 

Zamówienie musi zawierać następujące dane: 

 

a) nazwiska i imiona lub nazwę Zamawiającego; 

b) kraj Zamawiającego;  

c) numer telefonu właściwy dla Zamawiającego; 
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d) adres poczty elektronicznej e-mail właściwy dla Zamawiającego; 

e) adres do wysyłki; 

f) oświadczenie czy umowa ma charakter zawodowy – tylko w przypadku osób 

fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą; 

g) dane niezbędne do wystawienia faktury – z wyjątkiem Zamówień składanych 

przez Konsumentów. 

 

4. Sprzedawca nie odpowiada za podanie przez Zamawiającego błędnych, 

nieprawdziwych bądź niekompletnych danych. 

 

5. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego na 

stronie Sklepu. Klient składa Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z 

obowiązkiem zapłaty”.  

 

 

6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w 

Zamówieniu oraz jedocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie 

otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie 

przez Sprzedawcę Zamawiającemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie 

składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Zamawiającego, która zawiera co 

najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do 

realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Wraz z tą informacją 

Zamawiający otrzymuje treść Regulaminu  oraz inne informacje wymagane przepisami 

prawa. 
 

7. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Zamawiającego 

wiadomości zawierającej potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcia do 

realizacji. Oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji, stanowiące 

potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, jest przesyłane przez Sprzedawcę za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w 

Zamówieniu. Poczta elektroniczna stanowi trwały nośnik w rozumieniu ustawy z dnia 

30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.  
 

8. Wiążąca dla stron Umowy Sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana 

Zamawiającemu po wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem 

Zamówienia. 
 

9. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terytorium Polski i Unii Europejskiej. Informacje 

o dostępnych sposobach i terminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przed 

złożeniem Zamówienia. 
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V. Warunki płatności. 

 

1. Wszystkie ceny Towarów podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w walucie złoty 

polski i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu 

dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. 
 

2. Z tytułu wykonania Umowy Sprzedaży, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić 

Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych 

towarów i koszty ich dostawy obowiązujące w Sklepie Internetowym w chwili składania 

Zamówienia.  
 

3. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia o dostępnej formie 

płatności.  
 

4. Sprzedawca umożliwia opłacenie Zamówienia poprzez: 

 

a) dokonanie przelewu bankowego na numer konta Sprzedawcy wskazany 

w danych kontaktowych oraz w podsumowaniu płatności, 

b) gotówką przy odbiorze towaru (za pobraniem), 

c) systemem płatności on-line PAY PAL oraz Przelewy24 akceptowanym przez 

Sprzedawcę. 

 

5. Rozliczenia transakcji on-line przeprowadzane są za pośrednictwem systemu: 

PAY PAL. Usługi te świadczy PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A z siedzibą 22- 24 Boulavard 

Royal L-2449 Luksemburg, zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: 

https://www.paypal.com/webapps/mpp/about 

Oraz 

Przelewy24. Usługi te świadczy PayPro SA (PayPro) z siedzibą w z siedzibą w Poznaniu, przy 

ulicy Kanclerskiej 15 (60-327) zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem:   

https://www.przelewy24.pl/regulamin  

 

6. Płatność ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przez Zamawiającego po 

złożeniu Zamówienia. 
 

7. Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. W 

przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności przelewem czy systemem płatności 

on-line, Zamawiający zobowiązany jest uiścić cenę niezwłocznie od zawarcia Umowy 

sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy. W przypadku wyboru przez 

Zamawiającego płatności gotówką za pobraniem, Zamawiający zobowiązany jest do 

dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.  

 

8. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Zamawiającego, który wybrał 

płatność przelewem lub systemem płatności on-line, Sprzedawca może skontaktować 

się z Zamawiającym celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-
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mail na adres podany podczas składania Zamówienia. Nieotrzymanie przez 

Sprzedawcę płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, 

uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży. Odstąpienie 

następuje przez przesłanie na adres e-mail Zamawiającego, podany podczas składania 

zamówienia, stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

 

VI. Warunki dostawy. 

 

1. Z tytułu wykonania Umowy Sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy 

będące przedmiotem Umowy Sprzedaży na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast 

Zamawiający jest zobowiązany te rzeczy odebrać.  
 

2. Dostawa towarów do Zamawiającego jest co do zasady odpłatna. Koszty dostawy 

towarów (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazane 

Zamawiającemu przed złożeniem Zamówienia. Odbiór osobisty w salonie Sprzedawcy 

jest bezpłatny. 

 

3. Sprzedawca udostępnia następujące formy dostawy lub odbioru towarów: 

a) przesyłka kurierska, 

b) odbiór w wybranym paczkomacie, 

c) odbiór osobisty w magazynie Sprzedawcy w Warszawie przy ul. Krakowiaków 16, w 

dni powszednie w godzinach 8:00 – 16:00. 

  

4. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć zamówiony towar w terminie wskazanym w 

oświadczeniu Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji, nie później niż w 

terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. W razie opóźnienia Sprzedawcy 

przekraczającego 30 dni, Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania 

rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. 
 

5. Wraz z towarem wydawany jest paragon fiskalny albo faktura VAT. Dokument  

sprzedaży  stanowi  potwierdzenie  istotnych  elementów  złożonego Zamówienia. Brak 

któregokolwiek z tych dokumentów należy niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy. 

 

6. Podczas składania zamówienia Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymanie 

faktury VAT w formie elektronicznej. Faktura wysyłana będzie na adres e-mail 

wskazany na Koncie lub w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji.  

 

VII. Rękojmia – procedura reklamacyjna.  

 

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Zamawiającemu towar bez wad. 
 

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma 

wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).  
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3. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej rzeczy sprzedanej, Zamawiający 

może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację.  

 

4. Zawarte w rozdziale VII niniejszego Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta 

stosuje się do osoby fizycznej zawierającej 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 Informacji o Działalności Gospodarczej.  
 

5. W przypadku postępowania reklamacyjnego Zamawiający może: 

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, 

chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla 

Zamawiającego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. 

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub 

naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi 

wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Zamawiający będący 

konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia 

wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru 

żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową 

w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby 

nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez 

Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru 

wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod 

uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego inny sposób 

zaspokojenia. 

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. 

Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub 

usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla 

Zamawiającego. 

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli 

doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób 

wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim 

możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży 

wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Zamawiającym jest przedsiębiorca, 

Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia 

wady, także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi 

przewyższają cenę Towaru. 
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5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona 

przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Zamawiającemu. Roszczenie o usunięcie 

wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od 

dnia stwierdzenia wady. Jeśli Zamawiającym jest Konsument termin ten nie może 

zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym 

terminie Zamawiający może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o 

obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Zamawiający żądał wymiany Towaru na 

wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub 

złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego 

upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady. 

6. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na adres korespondencyjny Sprzedawcy, e-

mailem na adres eskep@lidiakalita.pl, poprzez formularz dostępny na stronie Sklepu 

Internetowego lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy i powinna zawierać co najmniej 

oznaczenie Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, 

numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane 

kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną 

reklamacją oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji. Zamawiający może 

skorzystać z formularza dostarczonego razem z Zamówieniem. 

7. Towar powinien  zostać  przysłany  kompletny,  zwłaszcza  z akcesoriami,  które  mają 

wpływ  na  funkcjonalność  danego  sprzętu  lub  które  mogą  być  jedną  z  przyczyn 

zaistnienia wady  towaru lub  niezgodności z  umową.  Wskazane  jest dołączenie do 

towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji 

dana  wada  lub  niezgodność  występują. Towar powinien zostać należycie opakowany, 

tak aby zapewnić mu należytą ochronę podczas transportu.  

8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia i o 

rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji. Jeśli w tym 

terminie Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za 

uzasadnioną. 

9. W przypadku, gdy do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi niezbędne jest 

dostarczenie zakupionego towaru do Sprzedawcy, Zamawiający obowiązany jest na 

koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres korespondencyjny Sprzedawcy. 

Sprzedawca przewiduje również możliwość odbioru na własny koszt wadliwego towaru 

z miejsca, w którym aktualnie się znajduje. W tym celu Zamawiający powinien 

skontaktować się ze Sprzedawcą i ustalić sposób dostarczenia lub odbioru wadliwego 

towaru przez Sprzedawcę.  

 

VIII. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży.  
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1. Konsument oraz osoba fizyczna zawierająca 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 Informacji o Działalności Gospodarczej, który zawarł 

umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania 

przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie 

oświadczenia przed jego upływem. 
 

2. Zawarte w rozdziale VIII niniejszego Regulaminu postanowienia dotyczące 

Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej 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 Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o 

odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór 

stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i który jest przesyłany wraz z 

zamówionym Towarem, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu 

od umowy można złożyć: 
 

a) w formie pisemnej, na adres Sprzedawcy: ul. Krakowiaków 16, 02-255 

Warszawa 

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esklep@lidiakalita.pl, 

c) osobiście w siedzibie Sprzedawcy: ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa 
 

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie 

przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w 

przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami 

lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Jeśli 

Umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia 

w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla umów inne niż wymienione w niniejszym ustępie 

– bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. 
 

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za 

niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim 

Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 
 

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić 

Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia 

rzeczy. 
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7. 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. 
 

8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może 

wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania 

rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w 

zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 

9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób 

dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do 

zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 

10. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie 

upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni 

od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, 

że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego 

upływem. 
 

11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca 

zgodził się je ponieść.  
 

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące 

wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia 

charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 

13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do 

umów: 

 

1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną 

zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem 

świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo 

odstąpienia od umowy; 

 

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, 

wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu 

jego zindywidualizowanych potrzeb; 

 

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub 

mająca krótki termin przydatności do użycia; 

 

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym 

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na 
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ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało 

otwarte po dostarczeniu; 

 

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu 

na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

 

6) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w 

celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy 

dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub 

dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy 

lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w 

odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy. 

 

IX. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną. 

 

1. Usługodawca świadczy Usługi zmierzające do  zawarcia Umowy Sprzedaży, a w 

szczególności usługi informacyjne, komunikacyjne i usługi w zakresie organizacji 

sprzedaży.  
 

2. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy 

informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez wyświetlanie strony o 

określonym adresie URL. 
 

3. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy 

komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Usługodawcy. 
 

4. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży polegają na umożliwieniu Usługobiorcy 

składania zamówień i zawierania na odległość umowy sprzedaży. W szczególności w 

ramach tej usługi Usługodawca udostępnia mechanizm wirtualnego koszyka, formularz 

zamówień, a także usługę rejestracji w Serwisie. 

 

5. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi: Konto, Formularz 

Zamówienia, Newsletter, Powiadomienie o dostępności, Wideo Czat, Doradztwo 

zakupowe online oraz Dodawanie do obserwowanych. 

 

X. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. 

 

1. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu: 

 

a) urządzenie końcowe połączenie z siecią Internet, 

b) dostęp do przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Microsoft Edge, 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji, 

c) włączona akceptacja plików cookies oraz skryptów Java. 
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2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Formularza 

Zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu założenia Konta, 

konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcę aktywnego konta poczty elektronicznej  

(e-mail). 

3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz 

wykorzystywanie przez Usługobiorcę Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z 

prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Nie jest 

również dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w 

celu prowadzenia przez Usługobiorcę działalności, która naruszałaby interes 

Sprzedawcy. 

 

4. Przeglądanie treści umieszczonych w Serwisie, w tym asortymentu Sklepu 

Internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie Zamówień przez Klienta na produkty 

znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu 

się zgodnie z postanowieniami rozdziału II niniejszego Regulaminu lub po podaniu 

niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia 

bez dokonywania rejestracji. 

 

XI. Warunki zawierania i rozwiązywania umów. 

 

1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w 

niniejszym Regulaminie, dochodzi co do zasady (z wyjątkiem założenia Konta – zasady 

rejestracji opisane w rozdziale II niniejszego Regulaminu) poprzez rozpoczęcie przez 

Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi 

odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 
 

2. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z wybranej usługi. W 

przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu, umowa o świadczenie usług drogą 

elektroniczną nie mających charakteru ciągłego rozwiązuje się automatycznie bez 

konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. W pozostałych przypadkach do 

rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie woli. Skutki prawne zakończenia 

korzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze 

względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne. 

 

XII. Reklamacje usług elektronicznych. 

 

1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, 

jak również związanych z funkcjonowaniem strony Sklepu Internetowego można 

składać pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny Usługodawcy, e-

mailem na adres esklep@llidiakalita.pl lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy. 
 

mailto:esklep@llidiakalita.pl
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2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 
 

a) oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-

mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby 

oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych 

ze złożoną reklamacją); 

b) szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. 
 

3. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od ich otrzymania. 
 

4. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi 

składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres e-mail podany w zgłoszeniu. 

 

XIII.  Newsletter.  

1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi Newslettera (subskrypcja). Usługa 

Newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail wiadomości 

zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Sklepu internetowego (w 

tym treści dotyczące produktów Sklepu internetowego oraz Promocji). Subskrypcja 

Newslettera dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego 

umieszczonego w Serwisie lub zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu 

rejestracyjnym http://esklep.lidiakalita.pl  

2. Subskrypcja Newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa Newslettera 

świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym 

czasie poprzez wysłanie wiadomości o rezygnacji na adres e-mail: esklep@lidiakalita.pl 

lub poprzez kliknięcie w aktywny link znajdujący się każdorazowo w stopce wiadomości 

przesyłanej na adres e-mail Klienta w ramach świadczenia usługi Newslettera. 

XIV. Promocje. 

 

1. Na stronie Sklepu Internetowego mogą ̨ znajdować się informacje o promocjach 

(zwanych dalej „ Promocjami”). Promocje dzielą się na:  

a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem 

kwotowym lub procentowym; 

b) promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty 

objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po 

dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji 

umieszczonych na stronie Promocji lub w Newsletterze. 

 

2. Promocje mogą być uzależnione od podania kodu rabatowego podczas składania 

zamówienia. 

 

http://esklep.lidiakalita.pl/
mailto:esklep@lidiakalita.pl
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3. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, 

do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w 

warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, 

Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów. 

 

XV. Powiadomienie o dostępności i dodawanie do obserwowanych.  

1. W sytuacji czasowej niedostępności danego Towaru, Klient może wyrazić wolę 

powiadomienia go o jego ewentualnej dostępności w przyszłości. Usługa ta polega na 

jednorazowym przesłaniu na podany przez Klienta adres e-mail wiadomości o 

dostępności danego Towaru i możliwości złożenia Zamówienia w Sklepie 

Internetowym. Usługa inicjowana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego 

umieszczonego w Serwisie. 

2. Usługa powiadomienia o dostępności jest dobrowolna i nieodpłatna. Klient może z niej 

zrezygnować w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości o rezygnacji na adres e-

mail: esklep@lidiakalita.pl . 

3. Klient posiadający Konto może skorzystać z usługi dodawania danego Towaru do 

obserwowanych. Usługa ta polega na możliwości kliknięcia przycisku przy danym 

Towarze „dodaj do listy zakupowej”. W ten sposób Towar jest zapamiętywany na 

Koncie Klienta w zakładce „obserwowane”. Lista obserwowanych produktów 

zapamiętywana jest tylko dla osób zalogowanych. 

4. Klient może kupić Towar znajdujący się w zakładce „obserwowane” (o ile będzie w 

danym momencie dostępny) poprzez kliknięcie przycisku „kup teraz”. Klient może 

także usunąć Towar z listy obserwowanych poprzez kliknięcie przycisku „usuń z listy”.  

5. Usługa dodawania danego Towaru do obserwowanych jest dobrowolna i nieodpłatna. 

Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości o 

rezygnacji na adres e-mail: esklep@lidiakalita.pl .  

 

XVI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady 

dostępu do tych procedur. 

 

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 

roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą 

na to zgodę. 
 

2. 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 

mailto:esklep@lidiakalita.pl
mailto:esklep@lidiakalita.pl
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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;  

 http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 
 

3. W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Konsument ma możliwość skorzystania z 

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

Konsument może m.in.: 
 

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy 

Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej 

Umowy Sprzedaży, 

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o 

wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia 

sporu ze Sprzedawcą, 

c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z 

bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub 

organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona 

Konsumentów, takiej jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie 

Konsumentów Polskich. 
 

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma 

internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i 

przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi 

interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla 

konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu 

dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub 

umowy o świadczenie usług. 

 

XVII. Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym (w tym w procesie 

rejestracji Konta, w procesie składania Zamówienia bez rejestracji w Sklepie 

Internetowym, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania 

zakupów w Sklepie Internetowym), przetwarzane są ̨ przez MISSLK Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa REGON: 

387717650, NIP: 7773368415, e-mail: esklep@lidiakalita.pl (administrator danych). 

http://www.orsay.com/pl-pl/service/regulamin
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2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 

dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną 

przez Serwis, które wymagają ̨podania danych osobowych. Dane przetwarzane są w 

celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania 

Umowy Sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a 

w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w rozdziale XIII niniejszego 

Regulaminu, również ̇w celu świadczenia usługi Newslettera. 

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania 

i usunięcia. Dane osobowe mogą ̨być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na 

konto Klienta (zakładka „Zaloguj się”) lub poprzez zgłoszenie dokonane 

korespondencyjnie na  adres siedziby administratora: ul. Krakowiaków 16, 02-255 

Warszawa, e-mailowo: esklep@lidiakalita.pl, telefonicznie: 514 108 220.  

4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi. 

5. Umieszczanie przez Klienta w Serwisie  jakichkolwiek danych osobowych innych osób 

(w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), wymaga 

zachowania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. 

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się 

w Polityce prywatności, która jest integralną częścią ̨ Regulaminu. 

(https://esklep.lidiakalita.pl/Polityka-dotyczaca-cookies-cterms-pol-13.html)  

XVIII. Pozostałe postanowienia.  

 

1. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, 

zapisanie i wydrukowanie. 
 

2. Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. 
 

3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie, zarejestrowani klienci będą powiadomieni drogą 

elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail). 

Powiadomienie zostanie wysłane na co najmniej 30 dni przed wejściem w życie 

nowego Regulaminu. Ewentualne zmiany wprowadzone będą w celu dostosowania 

Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego lub w celu aktualizacji danych 

dotyczących Sprzedawcy. 
 

4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla klienta na stronie 

www.esklep.lidiakalita.pl, w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji Zamówienia 

oraz w całym okresie opieki posprzedażowej klienta obowiązuje regulamin 

zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy 

klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o 

wyborze aktualnego jako obowiązującego. 
 

https://esklep.lidiakalita.pl/Polityka-dotyczaca-cookies-cterms-pol-13.html
http://www.esklep.lidiakalita.pl/
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5. 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, zdjęć, 

zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i 

zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu, do których to prawa autorskie 

należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy. 
 

6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym niebędącym 

jednocześnie Konsumentem oraz 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 Informacji o Działalności Gospodarczej, zostają 

poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 
 

7. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim. 
 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego www.esklep.lidiakalita.pl 

(formularz ten można wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

………………………………………………………………… 

Miejscowość, data 

Nadawca: 

Imię i nazwisko:  

Adres:  

Nr telefonu:  

e-mail:  

 

Adresat:  Sklep LIDIA KALITA 

MISSLK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zarejestrowany 

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej 

przez Ministra Gospodarki, ul. KRAKOWIAKÓW 16, 02-255 WARSZAWA, 

REGON: 387717650, NIP: 7773368415 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

 

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży 

następujących rzeczy: 

 

1. Numer zamówienia:   

2. Towar, którego dotyczy odstąpienie:  

3. Cena towaru, którego dotyczy 

odstąpienie: 

 

4. Data zawarcia umowy:   

5. Data odbioru towaru:  

 

NUMER KONTA DO ZWROTU ŚRODKÓW : ...………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………….…………… 

Podpis* 
*tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej pocztą 

tradycyjną 

http://www.esklep.lidiakalita.pl/

