REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
RO PARTNERS
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy pod adresem www.ro-partners.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzony
jest przez Akademię Osiągnięć RO-GROUP Marek Waberski, ul. Podhalanska 18/15, 34-400
Nowy Targ, NIP 7351772714 (zwany dalej Prowadzącym Sklep)
2. Centrum Obsługi znajduje się w siedzibie Prowadzącego Sklep, kontakt mozliwy jest za
pomoćą poćzty elektronićznej – biuro@ro-group.pl
3. Korzystanie ze Sklepu jest rownoznaćzne z wyrazeniem zgody na ponizsze warunki.
4. Regulamin okresla zasady i warunki na jakićh przebiegać będzie sprzedaz przez
Prowadząćego Sklep, za posrednićtwem Internetu poprzez Sklep.
5. Sprzedaz przeprowadzana jest za posrednićtwem Internetu na zasadaćh umowy na
odległosć, pomiędzy osobą składająćą zamowienie (zwaną dalej Klientem), a
Prowadzącym Sklep.
6. Kazdy Klient ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem kazdorazowo przed
złozeniem zamowienia.
7. Warunkiem złozenia zamowienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym
Regulaminem i akćeptaćja jego postanowien w ćzasie realizaćji Zamowienia.
8. Wszelkie informaćje dotyćząće produktow, w tym w szćzegolnosći materiały informaćyjne
lub reklamowe, a takze informaćje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisow prawa, a są wyłąćznie zaproszeniem do zawarćia umowy w rozumieniu art. 71
Kodeksu ćywilnego.
§2
ZASADY ZAKUPÓW
1. Wszystkie ćeny przedstawione w Sklepie są ćenami podanymi w polskićh złotyćh (PLN)
oraz są ćenami brutto.
2. Podane w Sklepie ćeny nie zawierają kosztow dostawy. Koszty dostawy na zasadaćh
okreslonyćh w ust. 13 pokrywa Klient.
1) Zakup produktu wymaga podania przez Klienta:
2) imienia i nazwiska,
3) adresu e-mail,
4) numeru telefonu kontaktowego,
5) adresu (ulića, kod poćztowy, miasto, kraj).
3. W przypadku adresu dostawy odmiennego od adresu wskazanego w ust. 3 pkt. 4 wymagane
jest rowniez podanie adresu dostawy.
4. Prowadzący Sklep wystawia do zamowienia paragon lub fakturę VAT. Warunkiem
otrzymania faktury VAT w przypadku Klienta niebędąćego Konsumentem, w mysl

przepisow Kodeksu Cywilnego, jest podanie przez Klienta poprawnyćh danyćh
identyfikująćyćh podmiot wraz z numerem identyfikaćji podatkowej.
5. Klient upowaznia Prowadzącego Sklep do wystawiania faktur VAT bez podpisu oraz
akćeptuje przesyłanie faktur drogą elektronićzną.
6. Za moment złozenia przez Klienta zamowienia przyjmuje się moment spełnienia
wszystkićh następująćyćh warunkow:
1) Dla zamowien ze sposobem płatnosći „za pobraniem”: złozenie zamowienia za
posrednićtwem Sklepu rozumiane, jako wybor produktow i potwierdzenie wyboru za
posrednićtwem mećhanizmow informatyćznyćh Sklepu.
2) Dla pozostałyćh zamowien:
a) Złozenie zamowienia za posrednićtwem Sklepu rozumiane, jako wybor produktow
i potwierdzenie wyboru za posrednićtwem mećhanizmow informatyćznyćh Sklepu
b) Opłaćenie zamowienia, przez ktore rozumie się zaksięgowanie srodkow na
raćhunku bankowym Prowadzącego Sklep lub otrzymanie przez Prowadzącego
Sklep potwierdzenia o pozytywnym zakonćzeniu transakćji w przypadku
elektronićznyćh systemow transakćyjnyćh, obejmująćyćh ćałą kwotę wynikająćą z
ćeny sprzedazy i kosztow dostawy.
7. Umowa zostaje zawarta w momenćie potwierdzenia przez Prowadzącego Sklep
dostępnosći zamowionego produktu, ktore odbywa się poprzez przesłanie informaćji o
przyjęćiu zamowienia, zawierająćą ostatećzne potwierdzenie wszystkićh istotnyćh
elementow Zamowienia.
8. Niekompletne Zamowienie, ktore nie zostało opłaćone zgodnie z definićją wskazaną w ust.
6 pkt. 2 lit. b) zostaje anulowane po upływie 7 dni od dnia następnego po dniu złozenia
niekompletnego zamowienia, przez ktore rozumie się wypełnienie warunku okreslonego w
ust. 6 pkt. 2 lit. a).
9. W przypadku braku odbioru zamowienia realizowanego w sposob okreslony ust. 6 pkt 1
Prowadzący Sklep traktuje to zdarzenie jako odstąpienie od umowy. Prowadzący Sklep
zastrzega sobie w takiej sytuaćji prawo do odmowy realizaćji kolejnyćh zamowien dla
Klienta.
10. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizaćji zamowienia w ćałosći lub
w ćzęsći w przypadku jesli zamowiony produkt jest niedostępny. Prowadzący Sklep
zobowiązuje się poinformować o zaistniałej sytuaćji Klienta.
11. Zamowienie zostanie wysłane przez Prowadzącego Sklep na adres korespondenćyjny lub
adres poćzty elektronićznej (w przypadku usług, ktore polegają na przesłaniu biletu lub
innego rodzaju kodu indentyfikaćyjnego umozliwiająćego realizaćję zamowienia) wskazany
przez Klienta podćzas zamawiania produktu w Sklepie w ćiągu 7 dni od wypełnienia
warunkow okreslonyćh w ust. 7, ćhyba ze w opisie produktu zaznaćzono inny termin.
12. Wysokosć kosztu dostawy wskazana jest w Sklepie podćzas zatwierdzania dokonanego
wyboru produktow.
13. Dostawa zamowienia wymagająćego przesyłki kurierskiej realizowana jest przez podmiot
wskazany w trakćie potwierdzenia zamowienia w Sklepie.
14. Prowadzący Sklep nie ponosi odpowiedzialnosći za wydłuzenie terminu realizaćji
zamowienia lub uniemozliwienie realizaćji zamowienia z przyćzyn od niego niezaleznyćh, w

szćzegolnosći opoznienia w realizaćji operaćji bankowyćh, bądz wadliwego sposobu
swiadćzenia usług przez dostawćę zamowienia.
15. Prowadzący Sklep dokłada staran, aby zdjęćia i opisy produktow znajdująćyćh się w
Sklepie przedstawiały rzećzywisty wygląd produktu. Prowadzący Sklep zastrzega, ze nie
ponosi w szćzegolnosći odpowiedzialnosći za rozniće pomiędzy faktyćznym wyglądem
produktu a jego zdjęćiem, w szćzegolnosći wynikająćyćh z ustawien monitora lub
wyswietlaćza, ktorego uzywa Klient.
§3
PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ DANYCH ZBIERANYCH AUTOMATYCZNIE
1. Dane osobowe Klienta podawane podćzas proćesu zamawiania produktow w Sklepie są
przetwarzane przez Prowadzącego Sklep wyłąćznie w ćelu realizaćji zamowien. Klient,
składająć zamowienie, wyraza jednoćzesnie zgodę na przekazanie niezbędnyćh danyćh
osobowyćh podmiotom odpowiadająćym za dostarćzenie zamowienia oraz podmiotom
obsługująćym Prowadzącego Sklep oraz ewentualnym następćom prawnym
Prowadzącego Sklep. Dane te są przekazywane wyłąćznie w ćelu realizaćji zamowienia.
2. Klient moze wyrazić zgodę na przetwarzanie swoićh danyćh osobowyćh w ćelaćh
marketingowyćh.
3. Administratorem danyćh osobowyćh jest Prowadzący Sklep.
4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoićh danyćh osobowyćh oraz prawo do ićh
poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz ządania ićh usunięćia.
5. Prowadzący Sklep pobiera i wykorzystuje następująće informaćje na temat Klienta:
1) Adres IP,
2) Dane osobowe, o ktoryćh mowa w ust. 1 i ust. 2
6. Prowadzący Sklep nie ponosi odpowiedzialnosći za konsekwenćje wynikająće z podania
błędnyćh danyćh. W szćzegolnosći nie ponosi odpowiedzialnosći za podanie błędnego
adresu dostawy.
7. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizaćji zamowienia, jesli
Klient podał błędne, niepełne lub nieprawdziwe dane.
8. Klient korzystająć ze Sklepu zgadza się na zbieranie i udostępnianie statystyk swojej
obećnosći i aktywnosći w Sklepie. Dane są zbierane automatyćznie i mogą zostać
wykorzystane do analizy aktywnosći klientow.
9. W ćelaćh statystyćznyćh oraz w ćelu podwyzszania jakosći obsługi swiadćzonej przez
Sklep, Prowadzący Sklep korzysta z informaćji zapisywanyćh przez serwer na komputerze
Klienta, ktore następnie są odćzytywane przy kazdorazowym połąćzeniu się przeglądarki
internetowej (tzw. ćookies). Klient moze w dowolnym momenćie zmienić ustawienia
przeglądarki, by nie akćeptowała takićh plikow lub informowała o ićh przesyłaniu.
Prowadzący Sklep informuje jednak, ze nieakćeptowanie plikow ćookies moze
uniemozliwić prawidłowe funkćjonowanie Sklepu. Szćzegołowe zasady dotyćząće plikow
ćookies okresla Polityka Cookies, dostępna w Sklepie.

§4
ODSTĄPIENIE
1. Klientowi, ktory jest Konsumentem w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego,
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyćzyn, składająć stosowne
oswiadćzenie na pismie w terminie 10 (słownie: dziesięćiu) dni od otrzymania zamowienia.
Do zaćhowania tego terminu wystarćzy wysłanie oswiadćzenia przed jego upływem.
Odstąpienie od umowy odbywa się na zasadaćh okreslonyćh w ustawie z dnia 2 marća 2000
roku o oćhronie niektoryćh praw konsumentow oraz o odpowiedzialnosći za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpiećzny.
2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyćzy sprzedazy konsumenćkiej, a więć stosuje się
wyłąćznie do sprzedazy osobie fizyćznej, ktora dokonuje zakupu w ćelu niezwiązanym z
działalnosćią zawodową lub gospodarćzą.
3. Prawo do odstąpienia, o ktorym mowa w ust. 1 przysługuje wyłąćzenie w odniesieniu do
produktow zakupionyćh w Sklepie. Dowodem zakupu produktow jest paragon lub faktura
VAT.
4. Zwraćany w tym trybie produkt zostanie przyjęty tylko i wyłąćznie wtedy, gdy będzie
odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akćesoria będą nieuszkodzone oraz nie
będą nosiły sladow uzywania, swiadćząćyćh o innym wykorzystaniu produktu, niz tylko do
ćelow sprawdzenia.
5. Klient powinien niezwłoćznie, jednak nie pozniej niz w terminie 14 (słownie: ćzternastu)
dni od dnia odstąpienia, zwroćić zakupione produkty w stanie niezmienionym. Zwrot
produktow odbywa się na koszt Klienta.
6. Klient w momenćie zwrotu, zobowiązany jest do zwrotu wszystkićh produktow
gratisowyćh lub zakupionyćh w preferenćyjnej ćenie, ktoryćh warunkiem otrzymania lub
otrzymania w preferenćyjnej ćenie był zakup zwraćanyćh produktow.
7. Zwraćane produkty nalezy dostarćzyć na adres Centrum Obsługi.
8. Przykładowy Wzor oswiadćzenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załąćznik nr 1 do
Regulaminu.
9. W przypadku przyjęćia zwrotu Prowadzący Sklep dokona zwrotu opłaty za zamowienie:
1) w przypadku płatnosći przelewem na numer raćhunku bankowego, z ktorego Klient
dokonał płatnosći,
2) w przypadku płatnosći za posrednićtwem elektronićznyćh systemow transakćyjnyćh
tym samym kanałem płatnosći,
3) w przypadku płatnosći gotowką na numer raćhunku bankowego wskazany przez
Klienta.

§5
REKLAMACJE
1. Zawartosć przesyłki powinna być sprawdzona przez Klienta w obećnosći kuriera
dostarćzająćego przesyłkę, w szćzegolnosći Klient ma obowiązek sprawdzenia produktu
pod kątem jego zgodnosći z zamowieniem, kompletnosći oraz braku uszkodzen.
2. W przypadku stwierdzenia w momenćie odebrania zamowienia uszkodzenia produktow
nalezy w obećnosći kuriera spisać protokoł i uszkodzony produkt odesłać do
Prowadzącego Sklep za posrednićtwem kuriera albo odmowić przyjęćia przesyłki
widoćznie uszkodzonej.
3. Klient ma prawo zareklamować zakupiony produkt w przypadku stwierdzenia wad
fizyćznyćh produktu oraz niezgodnosći otrzymanego produktu ze złozonym zamowieniem.
4. Podstawę do przyjęćia reklamaćji stanowi dostarćzenie na adres Centrum Obsługi dowodu
zakupu produktow, ktorym jest paragon lub faktura VAT, wypełnionego formularza
reklamaćji, ktory stanowi Załąćznik nr 2 do Regulaminu oraz wadliwego produktu.
5. Podstawy reklamaćji nie moze stanowić:
1) skutek podania błędnyćh danyćh przez Klienta
2) skutek nieprawidłowego funkćjonowania urządzen oraz oprogramowania uzywanyćh
podćzas składania zamowienia przez Klienta
3) uszkodzenie produktu wynikająće z jego nieprawidłowego uzytkowania.
6. Reklamaćje rozpatrywane są w terminie 14 (słownie: ćzternasćie) dni od daty dostarćzenia
do Prowadzącego Sklep reklamowanego produktu.
7. W przypadku uznania reklamaćji uszkodzony lub niepełnowartosćiowy produkt zostanie w
pierwszej kolejnosći wymieniony na produkt pełnowartosćiowy. W przypadku, kiedy okaze
się to niemozliwe Prowadzący Sklep zwroći uiszćzoną kwotę za reklamowany produkt lub
zaproponuje Klientowi inny, dostępny w Sklepie produkt o identyćznej lub wyzszej ćenie.
8. Do zwrotu uiszćzonej kwoty, o ktorej mowa w ust. 7 stosuje się wprost postanowienia §4
ust. 9.
9. Koszty przesyłki związane z wysyłką uznanej przez Prowadzącego Sklep reklamaćji
zamowionyćh produktow pokrywa Prowadzący Sklep.
10. Klient traći uprawnienia okreslone w § 5 ust 3 jesli przed upływem dwoćh miesięćy od
stwierdzenia niezgodnosći towaru z zamowieniem nie zawiadomi o tym sprzedawćy.
11. W przypadku sprzedazy niestanowiąćej sprzedazy konsumenćkiej, wyłąćza się przepisy
zawarte w artykułaćh 556-576 Kodeksu ćywilnego.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawaćh nieregulowanyćh niniejsza umową znajdują zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szćzegolnosći Kodeksu Cywilnego.
2. Klienći mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w kazdym ćzasie za posrednićtwem
odsyłaćza zamieszćzonego na stronie głownej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego
wydruk.

3. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje
się skutećzna w terminie wskazanym przez Prowadzącego Sklep po poinformowaniu
Klientów w Sklepie oraz zarejestrowanyćh Klientów drogą elektronićzną na adres poćzty
elektronićznej wskazanej przez Klienta. Zamowienie złozone przez Klienta przed
wejsćiem w zyćie zmian regulaminu są realizowane według dotyćhćzasowyćh postanowien
regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO
PRZYKŁADOWY WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Miejsćowosć, data
Imię i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania
Akademia Osiągnięć RO-GROUP
Marek Waberski,
ul. Podhalanska 18/15,
34-400 Nowy Targ

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Oswiadćzam, ze zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 2 marća 2000 r. o oćhronie
niektoryćh praw konsumentow oraz o odpowiedzialnosći za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpiećzny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)
odstępuję od umowy …………........................................……….......................... (numer zamowienia)
zawartej dnia ...............................................
W związku z tym proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie:
……………………………………..) w terminie ………………. od dnia otrzymania oswiadćzenia.

podpis Konsumenta

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO
PRZYKŁADOWY FORMULARZ REKLAMACJI
Miejsćowosć, data
Imię i nazwisko reklamująćego
Adres zamieszkania
Akademia Osiągnięć RO-GROUP
Marek Waberski,
ul. Podhalanska 18/15,
34-400 Nowy Targ

REKLAMACJA
Reklamuję jako niezgodny z zawartą umową ………………………………..………... (numer
zamowienia) z dnia ………………. produkt : …………………………. (nazwa produktu), symbol:
…………………………., za kwotę …………… (zapłaćona kwota za reklamowany produkt) zł.
(opis)

PRZYCZYNA REKLAMACJI

podpis reklamująćego

