Regulamin sklepu internetowego
Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin
jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania
się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który
umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
I.
Definicje
1. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.
2. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym
umożliwiający złożenie Zamówienia
3. Klient i Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie
Internetowym.
4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu
niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną
Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) .
7. Sprzedawca i Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu
Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i
oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i
odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego
rodzaju sieci urządzenia końcowego.
9. Towar i Produkt – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których dotyczy Umowa
Sprzedaży.
10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,
zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
11. Usługa elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.
U. 2014, Nr 827).
13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów,
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
II.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym przez
Sprzedającego pod adresem www.mleczkopszczele.com.
2. Sprzedającym jest spółka
Apilife Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Stanów Zjednoczonych 51/214 A, 04-028
Warszawa, NIP 1132862176, REGON 146504760, KRS 0000449976 Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się:





za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@mleczkopszczele.pl
telefonicznie pod numerem: +48 884 369 512
poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:
http://shop.mleczkopszczele.com/mleczkopszczele.com/zamowienie/
 pisemnie na adres: ul. Al. Stanów Zjednoczonych 51/214A, 04-028 Warszawa
4. Sprzedający poprzez Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.mleczkopszczele.com
świadczy usługi w zakresie sprzedaży detalicznej Towarów.
5. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy,
parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71
Kodeksu Cywilnego, a nie ofertę handlową, o której mowa w art. 66 Kodeksu Cywilnego.
III.
Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient
powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem
podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a) przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox)
b) minimalna rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli
c) włączona obsługa JavaScript
2. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybierania przez Klienta
ilości poszczególnych Produktów. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez
Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2)
kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola
„Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji
wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz
informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia
niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i
nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy
Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów. W
wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy
oraz numeru NIP.
2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma
charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego
pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego
pośrednictwem przez Usługobiorcę.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na
wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub
usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez
Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.
4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz
pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem
procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 7 Regulaminu) Usługobiorca
może składać na przykład:
4.2. pisemnie na adres: ul. Al. Stanów Zjednoczonych 51/214 A, 04-028 Warszawa;
4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@mleczkopszczele.pl;

4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia
nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego
reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi
podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność
reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
3.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
5. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do
zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie. Klient zobowiązany jest w
szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa
osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla
Sprzedawcy,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie na
własny użytek (zakaz korzystania ze Sklepu internetowego w celu prowadzenia działalności
komercyjnej),
f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, z także z ogólnymi
zasadami korzystania z sieci Internet
IV.
Warunki zawierania umowy sprzedaży
1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu
Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny
stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia Kodeks
Cywilny.
2. Konsument może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu
internetowego http://shop.mleczkopszczele.com/mleczkopszczele.com/zamowienie/ przez siedem
dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.
3. Konsument ma możliwość złożenia zamówienia za pomocą następujących metod:
- na stronie sklepu
- telefonicznie
- mailowo
4. W celu realizacji zamówienia prosimy o podanie następujących danych:
- imię i nazwisko
- adres
- nr telefonu
- adres e-mail
5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i
zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a
także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych
kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest
informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w
chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z
niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

7. Po złożeniu przez Konsumenta zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego
otrzymanie.Potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z podaniem wszystkich istotnych składników
zamówienia następuje poprzez przesłanie Konsumentowi wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania
przez Konsumenta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy
Konsumentem a Sprzedawcą.
V.

Sposoby i terminy płatności za produkt
a. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy
Sprzedaży:
a. za pobraniem – płatność gotówką przy odbiorze przesyłki
b. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy:
Bank: BZ WBK
Numer rachunku: 07 1090 1870 0000 0001 2048 4367
c. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl –
możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w
zakładce „Dostawa/Płatność/Zniżki” oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.
Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym,
posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444
b. Terminy płatności:
a. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo
płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
b. W przypadku „płatności za pobraniem”, płatność następuje w momencie doręczenia
przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.
VI.
Koszt, sposoby i termin dostawy
1. Dostawa Towaru odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie) są wskazywane Klientowi
na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa/Płatność/Zniżki” oraz w trakcie
składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się
Umową Sprzedaży.
3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez przekazanie Towaru za pośrednictwem
firmy kurierskiej DPD.
4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym
niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane
częściowo czy w całości anulowane.
5. Do zamówienia dołączany jest paragon. Każdy Klient ma możliwość otrzymania faktury VAT
po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu podczas procesu składania zamówienia.
6. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
7. Sprzedawca nie nadaje paczek w piątki.
8. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
9. W przypadku płatności za pobraniem, zamówienia złożone w dniach pon.-czw. do godziny
12. realizowane są tego samego dnia.

10. W przypadku przedpłaty towar wysyłany jest w dniu wpłynięcia środków na konto jeśli ma to
miejsce do godziny 12.
11. W pozostałych przypadkach paczki wysyłane są następnego dnia roboczego.
12. Dostawa Towaru odbywa się w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi.
13. Dodatkowe koszty transportu, wynikające, np. z nieodebrania towaru przez Zamawiającego
spowodowanego brakiem gotówki, brakiem odbiorcy towaru w momencie dostarczenia
przesyłki przez przewoźnika, itp. pokrywa Zamawiający.
VII.
Reklamacja produktu
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do
rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny.
2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
a. pisemnie na adres: Al. Stanów Zjednoczonych 51/214 A, 04-028 Warszawa
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@mleczkopszczele.pl
4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu
doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu
ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego
reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi
podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność
reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.
6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy
dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Al. Stanów Zjednoczonych 51/214 A, 04-028 Warszawa
VIII.
1.

2.

3.

4.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
dostępu do tych procedur
Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są
udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji
pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.
Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą
mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są
prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej.
Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach
internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających
przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej:
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe
wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.
Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, 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).
Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email

porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod
bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
IX.
Prawo odstąpienia od umowy (zwrot towaru)
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez
podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7 i 8
niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
a. pisemnie na adres: Al. Stanów Zjednoczonych 51/214 A, 04-028 Warszawa
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@mleczkopszczele.pl
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest w pkt. 12 Regulaminu.
Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
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 Towarów. 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.
4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca
może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania
Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam
odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego
upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Al. Stanów Zjednoczonych 51/214 A,
04-028 Warszawa.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.
7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy
dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy ponosi Konsument (Klient).
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
wypadkach:
a. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do spożycia;
b. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę,
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu.
X.
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień
niniejszego Regulaminu jest Usługodawca.
2. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do
ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i
Konsumentem i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi

elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom
trzecim - z wyjątkiem opisanych w pkt.2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie
odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U.
Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
3. W przypadku sprzedaży produktów poprzez Sklep internetowy w celu dostarczenia
produktów do Konsumenta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia
przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w
tym przypadku firmie kurierskiej DPD - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w
przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line - administratorowi
systemu płatności (tu: PayU S.A).
4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek
niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu
Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub
umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże
umowy.
XI.
Postanowienia końcowe
1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych
powodów, w szczególności:
a. zmiany przepisów prawa
b. zmiany sposobu i terminów płatności
c. zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy
3. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o zmianach w Regulaminie, z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu
internetowego stosownej informacji o zmianie Regulaminu, a także przesłania na adres
poczty elektronicznej e-mail Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta, stosownej informacji na temat zmiany
Regulaminu.
4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów korzystających
ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na
złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje
Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204
ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi
konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r.
(Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141,
poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami
będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
(Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
XII.
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
1. Adresat:
Apilife Sp. z o.o.
ul. Al. Stanów Zjednoczonych 51/214A, 04-028 Warszawa
sklep@mleczkopszczele.pl

2. Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*)
3. Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
4. Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
5. Adres konsumenta(-ów)
6. Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
7. Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

