REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.magazynkontakt.pl, prowadzony jest
przez Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa, NIP:
526-000-16-02, REGON: 000770809, KRS: 0000034785, zwany dalej „Sprzedającym”.
2. Dane kontaktowe:
Klub Inteligencji Katolickiej
ul. Freta 20/24A
00-227 Warszawa
tel. 22 827-39-39
e-mail: redakcja@kik.waw.pl

REALIZACJA ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI

1. W sklepie można dokonać zakupu, składając zamówienie za pośrednictwem strony
internetowej www.sklep.magazynkontakt.pl
2. Żeby dokonać transakcji, należy zaakceptować niniejszy Regulamin, zaznaczając opcję
„Akceptuję Regulamin sklepu”.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych.
4. Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo potwierdzenie na podany w formularzu adres
e-mailowy.
5. Zapłaty za produkt można dokonać poprzez przelew elektroniczny (obsługiwany przez
operatora płatności Przelewy24).
6. Zakupiony produkt zostanie wysłany za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany w
formularzu adres.
7. W przypadku wyczerpania się nakładu zamówionego i opłaconego produktu, zostaną
Państwo poinformowani drogą e-mailową, a pieniądze za produkt wraz z kosztem przesyłki,
zostaną zwrócone przelewem na konto, z którego dokonali Państwo transakcji.
8. Potwierdzeniem sprzedaży jest faktura bez VAT, którą możecie Państwo zamówić,
zaznaczając opcję „dołącz fakturę bez VAT”. Sprzedający nie wystawia faktury VAT.
9. Ceny wszystkich produktów podane są w polskiej walucie i zawierają podatek VAT.

10. Do ceny produktu należy doliczyć koszt dostawy, znajdujący się w cenniku. Kupujący
udziela sprzedawcy pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług wysyłki w
jego imieniu. Kwestia pełnomocnictwa do zawarcia umowy z pośrednikiem operatorem
pocztowym w imieniu faktycznego odbiorcy, w celu nadania przesyłki, została uregulowana
w przepisach art. 98 – art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr
16, poz. 93 ze zmianami), a kwestia przedstawicielstwa w art. 95 § 1 i § 2 ww. ustawy.
11. Produkt zostanie do Państwa wysłany najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od daty
zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego. Brak wpływu środków na konto
Sprzedającego w przeciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia może spowodować jego
anulowanie.
12. W celu dokonania zmiany po złożeniu zamówienia, należy skontaktować się z obsługą
sklepu: redakcja@kik.waw.pl.

ZWROTY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, przysługuje Państwu
możliwość zwrotu produktu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania
przesyłki. Zwrot może dotyczyć całości lub części zamówienia.
2. W celu odstąpienia od umowy należy złożyć pisemne oświadczenie oraz dokonać zwrotu
towaru na adres: Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa.
Sprzedający nie ponosi kosztów odesłania zwracanego produktu.
3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania.
5. Zwrot należności za zakupiony produkt następuje za pomocą przelewu elektronicznego w
ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na konto podane w
oświadczeniu.

REKLAMACJE

1. Zgłoszenie reklamacji przysługuje Państwu w przypadku otrzymania produktu niezgodnego
z umową. W takiej sytuacji mają Państwo prawo zażądać wymiany towaru na nowy.
Reklamacja może dotyczyć całości lub części zamówienia.
2. Klient traci uprawnienia do zgłoszenia reklamacji, jeśli przed upływem dwóch miesięcy nie
powiadomi o tym Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
zawiadomienia przed jego upływem.
3. Reklamowany produkt należy odesłać na adres: Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta
20/24A, 00-227 Warszawa, z dopiskiem „Magazyn Kontakt”.

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedającego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych
od daty otrzymania produktu.
5. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający wyśle Państwu nowy produkt i zwróci
koszty przesyłki. Jeśli zaś nie będzie możliwości wymiany towaru na nowy, zostaną
Państwu zwrócone koszty produktu i przesyłki na rachunek bankowy, podany w
zawiadomieniu o reklamacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienie, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie
danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
2. Wypełniając formularz mogą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
3. Dane osobowe, zamieszczone w bazie danych Sprzedającego, są przetwarzane wyłącznie
dla jego potrzeb i nie będą udostępniane innym podmiotom zgodnie z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Klient ma możliwość wglądu,
poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

WARUNKI ŚWIADCZEŃ USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. W celu korzystania z usług sklepu internetowego w witrynie www.sklep.magazynkontakt.pl,
należy mieć dostęp do systemu, który spełnia minimalne wymagania techniczne:
przeglądarka internetowa (Internet Explorer 7, Firefox 3, Chrome 10, Safari, Opera 9 i
nowsze), która obsługuje pliki cookies. Ze sklepu można korzystać również na urządzeniach
mobilnych.
2. Pliki cookies służą do utrzymania sesji, umożliwiającej złożenie zamówienia w sklepie
internetowym. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, na ich
podstawie nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie wprowadzone w nim
zmiany obowiązują po 7 dniach od daty ich opublikowania na stronie
www.sklep.magazynkontakt.pl. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego
Regulaminu, realizowane są według Regulaminu, obowiązującego w dniu złożenia
zamówienia.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2003
roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
3. Wszelką korespondencję do sklepu internetowego, znajdującego się na stronie
www.sklep.magazynkontakt.pl należy kierować na adres: Klub Inteligencji Katolickiej, ul.
Freta 20/24A, 00-227 Warszawa, z dopiskiem „Magazyn Kontakt”.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby,
wykorzystujące dane teleadresowe osób trzecich bez ich zgody.

Regulamin obowiązuje od dnia: 7.12.2016

