REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO moVear z 09.04.2019r
Sklep Internetowy moVear dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w
Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.). Postanowienia umów
mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia wyżej wymienionej ustawy o prawach konsumenta są
nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.
2014 poz. 827 ze zm.).
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw
konsumentów, przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie
ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności
postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je
stosować.

I. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której
przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu
internetowego moVear;
4. Polityka prywatności i cookies - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych
osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies dostępna jest na stronie sklepu.
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.movear.pl, za pośrednictwem
którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
pomiędzy moVear Krystian Nawrocki, Bartosz Pilewski spółka cywilna, 75-130 Koszalin, ul. Szarych
Szeregów 7/19b a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z
2014 r. poz. 827);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,

1

określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
11. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym
Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z
wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.
12. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) pochodzące od Sprzedawcy
wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod
www.movear.pl
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
3. Sklep internetowy, działający pod www.movear.pl, prowadzony jest przez moVear Krystian Nawrocki,
Bartosz Pilewski spółka cywilna, 75-130 Koszalin, ul. Szarych Szeregów 7/19b.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.

zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.

warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach
sklepu internetowego;

c.

warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.

zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu
Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:


Firefox w wersji 21 i wyższych



Chrome w wersji 29 i wyższych



MS Internet Explorer w wersji 8 i wyższych



Opera w wersji 12 i wyższych



Safari w wersji 4 i wyższych

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do
stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
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odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.movear.pl oraz pobrać go i sporządzić
jego wydruk. [kliknij by pobrać regulamin].
8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,
parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu
art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych
oznaczonych jako obowiązkowe.
4. moVear Krystian Nawrocki, Bartosz Pilewski spółka cywilna może pozbawić Klienta prawa do
korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości
zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta
Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.

podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub
nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.

dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób
trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.

dopuści się innych zachowań, które będą niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub
ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię moVear Krystian
Nawrocki, Bartosz Pilewski spółka cywilna.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać
powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody moVear Krystian Nawrocki, Bartosz Pilewski spółka
cywilna.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w
ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne
odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki
służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych
przesyłanych w Internecie.
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.

niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób
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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
moVear Krystian Nawrocki, Bartosz Pilewski spółka cywilna,

e.

korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w
zakresie własnego użytku osobistego,

f.

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi
zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,
parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu
art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę
internetową www.movear.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w
oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma
możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy
kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych,
wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia
będzie zawierać informacje dotyczące:
a.

przedmiotu zamówienia,

b.

jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy
oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.

wybranej metody płatności,

d.

wybranego sposobu dostawy,

e.

szacunkowego czasu dostawy,
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6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych
osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem
zapłaty”.
7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z moVear Krystian Nawrocki,
Bartosz Pilewski spółka cywilna Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1
8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „moVear - Potwierdzenie
wpłynięcia zamówienia nr X”, (gdzie X stanowi numer zamówienia) zawierającą ostateczne
potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której
mowa powyżej.
10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień
Umowy sprzedaży Towarów, a także przesłanie dokumentu sprzedaży lub faktury VAT następuje
poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail.
12. Zawierając umowę sprzedaży ze Sklepem i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę
na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).
13. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z
otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże akceptacja Klienta na wystawianie i przesyłanie
faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania i przesyłania faktur w wersji
papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty
internetowej Sklep przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres,
na jaki ma zostać wystawiona faktura.

V. DOSTAWA
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres
wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą: Dostawa

i Płatność. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
3. Termin realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Klienta
Zamówienia, do dnia wysłania Zamówienia przez Sklep internetowy. Termin realizacji dostawy wynosi:
Dostawa i Płatność
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VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z
wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a.

przelewem na numer konta bankowego [BZWBK] 14 1090 2646 0000 0001 3130 6822
moVear s.c.
ul. Szarych Szeregów 7/19b75-130 Koszalin,
W tytule prosimy wpisać nr zamówienia

b.

płatnością w systemie przelewu IdoSell Shop

c.

Pobranie przez kuriera

3. Szczegóły dotyczące wszystkich płatności umieszczone są pod adresem: Dostawa i Płatność
4. Zapłata powinna nastąpić w ciągu 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przeciwnym razie
zamówienie zostanie anulowane.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na
podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania
przyczyny:
a.

składając stosowne własnoręcznie podpisane oświadczenie, w terminie 30 dni i wysyłając je
na adres adres moVear Krystian Nawrocki, Bartosz Pilewski spółka cywilna, 75-130 Koszalin,
ul. Szarych Szeregów 7/19b podany w niniejszym Regulaminie. Konsument w celu złożenia
oświadczenia o odstąpieniu na piśmie może skorzystać z formularza, którego wzór można
pobrać na końcu tego regulaminu.

b.

Konsument może również przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne
jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej
www.movear.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie
potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na
przykład pocztą elektroniczną).

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie
Towaru
3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku w której
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przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co
strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w
granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez moVear Krystian Nawrocki, Bartosz Pilewski spółka
cywilna nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
5. Zwrot Towaru i płatności powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, jednakże
moVear Krystian Nawrocki, Bartosz Pilewski spółka cywilna przysługuj prawo wstrzymaniu zwrotu
otrzymanych płatności do chwili otrzymania zwracanego Towaru, lub dostarczenia przez konsumenta
dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
moVear s.c.
ul. Szarych Szeregów 7/19b
75-130 Koszalin,
Z dopiskiem (sklep internetowy moVear)
7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak
uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
8. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, jeśli korzystał z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW
1. moVear Krystian Nawrocki, Bartosz Pilewski spółka cywilna jako sprzedawca odpowiada wobec
Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady
w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3]
Kodeksu Cywilnego.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie
niniejszego Regulaminu, należy kierować
a.

na adres zwroty@movear.pl

b.

Poprzez stronę internetową, po zalogowaniu, w panelu klienta - DODAJ REKLAMACJĘ .
Bezpośredni link: https://www.movear.pl/rma-add.php
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3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
a.

informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty
wystąpienia wady;

b.

żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub
oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

c.

danych kontaktowych składającego reklamację

d.

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.

4. moVear Krystian Nawrocki, Bartosz Pilewski spółka cywilna, zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej
reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie
Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
5. moVear Krystian Nawrocki, Bartosz Pilewski spółka cywilna jest producentem towarów. Producent
ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres
wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może
zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego
adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. moVear Krystian Nawrocki, Bartosz Pilewski spółka cywilna podejmuje działania w celu zapewnienia
w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i
zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić moVear Krystian Nawrocki, Bartosz Pilewski spółka
cywilna o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu
Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
moVear Krystian Nawrocki, Bartosz Pilewski spółka cywilna, 75-130 Koszalin, ul. Szarych Szeregów
7/19b, mailowo pod adres sklep@movear.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. moVear Krystian Nawrocki, Bartosz Pilewski spółka cywilna zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej
reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie
Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
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X. NEWSLETTER
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez
zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w
odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany
przez siebie adres poczty elektronicznej informację (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne
informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.
2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez
odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta, kliknięcie stosownego linku znajdującego się
w treści każdego Newslettera lub wysyłając prośbę na adres e-mail sklepu.

XI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
3. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i
Usługobiorców nie będących konsumentami.
4. Sprzedawcy przysługuje warunkowe prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem
niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od
Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić jedynie po uprzedniej zgodzie Sprzedawcy.
5. W wypadku Klientów nie będących konsumentami 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.
6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego
konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty
lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę,
ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi
oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
7. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący
konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego
rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany
jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt
wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
9. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o
świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez
przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
10. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego
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konsumentem, bez względu na jej 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. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie
będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie
ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie
będącego konsumentem.
11. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym
konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Sprzedawcy/Usługodawcy.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiana Regulaminu:
a.

Usługodawca 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.

b.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym
(np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę,
jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to
jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana
Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem
obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

c.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż
umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać
praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w
życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już
składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy
Sprzedaży.

2. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można
rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji
Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji
Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania
sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej
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pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
3. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy moVear
Krystian Nawrocki, Bartosz Pilewski spółka cywilna a Konsumentem, zostanie poddane sądom
właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy moVear Krystian Nawrocki, Bartosz
Pilewski spółka cywilna a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę moVear Krystian Nawrocki, Bartosz Pilewski spółka
cywilna .
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy
prawa polskiego.
6. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych, w tym informacje wymagane przez RODO
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych)) zostały uregulowane w Polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu.
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