REGULAMIN
Wersja od 11 maja 2019 roku
Niniejszy Regulamin okreś la ogó lne warunki, zasady oraz sposó b sprzedaż y
prowadzonej przez ONI COMPANY Spó łka z ograniczoną odpowiedzialnoś cią z siedzibą
w Przedborzu, za poś rednictwem sklepu internetowego www.laraheels.com (zwanego
dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz okreś la zasady i warunki ś wiadczenia przez ONI
COMPANY Spó łka z ograniczoną odpowiedzialnoś cią z siedzibą w Przedborzu usług
nieodpłatnych drogą elektroniczną.
§ 2 De inicje
1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa - oznacza czynnoś ć faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi
przez Sprzedawcę, za poś rednictwem Dostawcy, Towaru okreś lonego w
zamó wieniu.
3. Dostawca - oznacza podmiot, z któ rym wspó łpracuje Sprzedawca w zakresie
dokonywania Dostawy Towaró w, to jest 9irmę kurierską DPD;
4. Hasło - oznacza ciąg znakó w literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez
Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu
zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz któ rego zgodnie z Regulaminem i przepisami
prawa mogą być ś wiadczone usługi drogą elektroniczną lub z któ rym zawarta
moż e być Umowa sprzedaż y.
6. Konsument - oznacza osobę 9izyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynnoś ci
prawnej niezwiązanej bezpoś rednio z jej działalnoś cią gospodarczą lub
zawodową.
7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każ dego Klienta panel, uruchomiony
na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i
zawarciu umowy ś wiadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
8. Przedsiębiorca - oznacza osobę 9izyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną niebędącą osobą prawną, któ rej ustawa przyznaje zdolnoś ć
prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalnoś ć gospodarczą lub
zawodową i dokonującą czynnoś ci prawnej związanej bezpoś rednio z jej
działalnoś cią gospodarczą lub zawodową.
9. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
10. Rejestracja - oznacza czynnoś ć faktyczną dokonaną w sposó b okreś lony w
Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich
funkcjonalnoś ci Sklepu Internetowego.
11. Sprzedawca - oznacza ONI COMPANY Spó łka z ograniczoną odpowiedzialnoś cią
z siedzibą w Przedborzu (97-570) przy ul. Trytwa 9, KRS: 0000775427, NIP
7722418416, REGON 382785255. Sąd Rejonowy dla Łodzi-SE ró dmieś cia - XX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 5 000
zł.
12. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod któ rymi
Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie
www.laraheels.com.
13. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za poś rednictwem
Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaż y.

14. Trwały noś nik - oznacza materiał lub narzędzie umoż liwiające Klientowi lub
Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiś cie do niego, w
sposó b umoż liwiający dostęp do informacji w przyszłoś ci przez czas odpowiedni
do celó w, jakim te informacje służ ą, i któ re pozwalają na odtworzenie
przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
15. Umowa sprzedaż y - oznacza umowę sprzedaż y zawartą na odległoś ć, na
zasadach okreś lonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 3 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie,
prawa własnoś ci intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony
Internetowej Sklepu, a takż e do wzorcó w, formularzy, logotypó w
zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypó w i zdjęć
prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towaró w,
do któ rych to prawa autorskie należ ą do podmiotó w trzecich) należ ą do
Sprzedawcy, a korzystanie z nich moż e następować wyłącznie w sposó b
okreś lony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyraż oną na
piś mie.
2. W celu złoż enia zamó wienia w Sklepie Internetowym za poś rednictwem Strony
Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług ś wiadczonych drogą
elektroniczną za poś rednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest
posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treś ci o charakterze bezprawnym oraz
wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej
Sklepu lub usług nieodpłatnych ś wiadczonych przez Sprzedawcę, w sposó b
sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osó b
trzecich.
4. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobó w i funkcji Sklepu Internetowego
w celu prowadzenia przez Klienta działalnoś ci, któ ra naruszałaby interes
Sprzedawcy, tj. działalnoś ci reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu;
działalnoś ci polegającej na zamieszczaniu treś ci nie związanych z działalnoś cią
Sprzedawcy; działalnoś ci polegającej na zamieszczaniu treś ci nieprawdziwych
lub wprowadzających w błąd.

§ 4 Rejestracja
1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej
Rejestracji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do złoż enia zamó wienia w Sklepie Internetowym.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny
udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać
wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy
poprzez wybó r odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu
rejestracyjnym. W procesie Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma moż liwoś ć
zapoznania się z Regulaminem. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale
konieczna w celu utworzenia Konta lub w celu dokonania przez Uż ytkownika
Rezerwacji.

5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje
niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w
formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą
chwilą zawarta zostaje umowa o ś wiadczenie drogą elektroniczną usługi
Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje moż liwoś ć dostępu do Konta
Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 5 Zamówienia
1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty
Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientó w
do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaż y.
2. Zawarcie Umowy Sprzedaż y między Klientem a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złoż eniu przez Klienta Zamó wienia.
3. Sprzedawca umoż liwia Klientowi złoż enie Zamó wienia za poś rednictwem
Sklepu Internetowego w następujący sposó b, kolejno:
a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do
formularza zamó wienia.
b. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamó wienia
aktualnoś ć danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy
Sprzedaż y. Uż ytkownik, któ ry nie posiada Konta musi samodzielnie
wypełnić formularz zamó wienia w zakresie jego danych niezbędnych do
zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaż y. W każ dym przypadku podanie
nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta moż e uniemoż liwić
realizację Umowy. W formularzu zamó wienia niezbędne jest podanie
przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i
nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy,
miejscowoś ć, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu
kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaż y: Produkt/y,
iloś ć Produktu/ó w, w razie dostępnoś ci rodzaj, kolor i rozmiar Produktu,
miejsce i sposó b dostawy Produktu/ó w, sposó b płatnoś ci. W wypadku
Klientó w niebędących Konsumentami niezbędne jest takż e podanie
9irmy, a jeś li zaż ądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT,
ró wnież numeru NIP.
c. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobó w
dostawy.
d. Klient wybiera sposó b zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych
wskazanych w formularzu zamó wienia sumarycznych kosztó w realizacji
Umowy sprzedaż y.
e. Klient przesyła Sprzedawcy Zamó wienie (składa ofertę) za pomocą
udostępnionej w tym celu funkcjonalnoś ci Sklepu Internetowego
(przycisk: „Zamawiam i płacę”). W przypadku Klienta, któ ry nie posiada
Konta i nie akceptował wcześ niej Regulaminu, wymagana jest akceptacja
Regulaminu.
f. W trakcie składania Zamó wienia, do momentu naciś nięcia przycisku
„Zamawiam i płacę” Klient ma moż liwoś ć samodzielnego korygowania
wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub
usunięcie danej pozycji z Koszyka.
g. W zależ noś ci od wybranego sposobu zapłaty, Klient moż e zostać
przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w
celu dokonania płatnoś ci;

4. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamó wienie niezwłocznie wysyła do Klienta
automatyczną wiadomoś ć na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z
potwierdzeniem otrzymania Zamó wienia i rozpoczęcia jego wery9ikacji.
5. Po zwery9ikowaniu Zamó wienia, bez nieuzasadnionego opó ź nienia, Sprzedawca
wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomoś ć z:
a. potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczegó lnych ofert na
Produkty, złoż onych w ramach Zamó wienia i potwierdzeniem zawarcia
Umowy Sprzedaż y (akceptacja Zamó wienia w zakresie Produktó w
wskazanych w wiadomoś ci); albo
b. informacją o braku moż liwoś ci przyjęcia wszystkich ofert na Produkty,
złoż onych w ramach Zamó wienia albo
6. Umowa Sprzedaż y zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj.
otrzymania przez Klienta wiadomoś ci, o któ rej mowa powyż ej w zakresie
wskazanych w niej Produktó w. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie
warunkó w Umowy na podany przez Klienta adres e mail.
7. W przypadku braku moż liwoś ci przyjęcia wszystkich lub niektó rych złoż onych
w ramach Zamó wienia ofert, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu:
a. poinformowania Klienta o braku moż liwoś ci przyjęcia wszystkich
złoż onych w ramach Zamó wienia ofert zawarcia Umowy sprzedaż y; albo
b. potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamó wienia w częś ci, w jakiej
Sprzedawca zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy Sprzedaż y.
Wó wczas Klient moż e anulować w całoś ci złoż one Zamó wienie (w
zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od
umowy. Anulowanie Zamó wienia przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z
obowiązku jego realizacji.
8. W przypadku braku moż liwoś ci przyjęcia ofert/y złoż onych w ramach
Zamó wienia, Umowa sprzedaż y w zakresie wskazanym przez Sprzedawcę nie
zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie pó ź niej niż w ciągu 14 dni
zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatnoś ci, w zakresie w jakim Umowa
Sprzedaż y nie została zawarta.
9. Zamó wienia przyjęte do realizacji będą realizowane niezwłocznie, nie pó ż niej
niż w terminie 14 dni roboczych od dnia roboczego następującego po
zarejestrowaniu wpływu należ nej kwoty na konto Sprzedawcy. Przez realizację
rozumienie się zapakowanie towaru i przekazanie go 9irmie kurierskiej.
10. W przypadku złoż enia Zamó wienia Towaru z właś ciwoś ciami innymi niż
dostępnymi na Stronie Internetowej Sklepu Zamó wienie to będzie realizowane
w terminie 21 dni roboczych od dnia roboczego następującego po
zarejestrowaniu wpływu należ nej kwoty na konto Sprzedawcy. Przez realizację
rozumienie się wyprodukowanie oraz zapakowanie towaru i przekazanie go
9irmie kurierskiej. Po wyprodukowaniu zamó wionego towaru, zostaje on
niezwłocznie wysłany do Kupującego.
11. Niezależ nie, Sprzedawca moż e informować Klienta o statusie Zamó wienia, w
szczegó lnoś ci wysyłając wiadomoś ci na podany przez Klienta adres e mail, SMS
lub kontaktując się telefonicznie.
12. Sprzedawca dąż y do zapewnienia dostępnoś ci wszystkich Produktó w oraz
realizacji Umowy sprzedaż y. W przypadku braku moż liwoś ci spełnienia
ś wiadczenia oraz w innych sytuacjach okreś lonych przepisami prawa, mogą
mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493495 Kodeksu cywilnego, w szczegó lnoś ci dotyczące obowiązku niezwłocznego
zwrotu ś wiadczenia na rzecz Konsumenta.
13. Całkowita wartoś ć Zamó wienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne
koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca
moż e w wybranym przez siebie okresie okreś lić pró g minimalnej wartoś ci
Zamó wienia, dla któ rej przesyłka Produktó w jest darmowa. O łącznej cenie wraz

z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamó wienia, a takż e o kosztach
dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o
innych kosztach, a gdy nie moż na ustalić wysokoś ci tych opłat – o obowiązku ich
uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamó wienia, w tym
takż e w chwili wyraż enia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaż y.
14. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile
postanowienia Promocji wyraź nie nie stanowią inaczej.
15. Zamó wienie złoż one przez Kupującego jest ró wnoznaczne z akceptacją
regulaminu i zgoda na przetwarzanie danych osobowych .
§ 6 Płatności
1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze
stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnoś nie kosztó w Dostawy i
wszelkich innych kosztó w, któ re Klient będzie zobowiązany ponieś ć w związku z
Umową sprzedaż y, o któ rych Klient będzie poinformowany przy wyborze
sposobu Dostawy i składaniu zamó wienia.
2. Klient moż e wybrać następujące formy płatnoś ci za zamó wione Towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy PayU (w tym przypadku
realizacja zamó wienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez
Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamó wienia oraz po otrzymaniu z
systemu PayU informacji o pozytywnym zakoń czeniu przeprowadzonej
płatnoś ci);
b) karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system
płatnoś ci PayU, obsługiwany przez 9irmę PayU (w tym przypadku
realizacja zamó wienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez
Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamó wienia oraz po otrzymaniu z
systemu PayU informacji o pozytywnym zakoń czeniu przeprowadzonej
płatnoś ci);
3. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatnoś ci, Sprzedawca informuje
Klienta o anulowaniu zamó wienia za poś rednictwem poczty elektronicznej.

§ 7 Dostawa
1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej.
2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy
sprzedaż y bez wad.
3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni
roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamó wienia.
4. Termin Dostawy i realizacji zamó wienia wskazany na Stronie Internetowej
Sklepu liczony jest w Dniach roboczych.
5. Zamó wione Towary są dostarczane do Klienta za poś rednictwem Dostawcy na
adres wskazany w formularzu zamó wienia.
6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty
elektronicznej Klienta lub przy pomocy wiadomoś ci SMS na numer telefonu
Klienta, informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposó b przyjęty
przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia
przesyłki Klient ma prawo ż ądać od pracownika Dostawcy spisania właś ciwego
protokołu.

8. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy dowó d zakupu
obejmujący dostarczane Towary.
§ 8 Rękojmia
1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad 9izycznych i
prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeż eli Towar ma
wadę 9izyczną lub prawną (rękojmia).
2. Jeż eli Towar ma wadę, Klient moż e:
a. złoż yć oś wiadczenie o obniż eniu ceny albo odstąpieniu od Umowy
sprzedaż y, chyba ż e Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodnoś ci dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad
albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeż eli Towar był
już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie
uczynił zadoś ć obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub
usunięcia wad. Klient moż e zamiast zaproponowanego przez
Sprzedawcę usunięcia wady ż ądać wymiany Towaru na wolny od wad
albo zamiast wymiany Towaru ż ądać usunięcia wady, chyba ż e
doprowadzenie rzeczy do zgodnoś ci z umowąw sposó b wybrany przez
Klienta jest niemoż liwe albo wymagałoby nadmiernych kosztó w w
poró wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy
ocenie nadmiernoś ci kosztó w uwzględnia się wartoś ć Towaru wolnego
od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a takż e bierze się pod
uwagę niedogodnoś ci, na jakie naraż ałby Klienta inny sposó b
zaspokojenia.
b. ż ądać 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
niedogodnoś ci dla Klienta. Sprzedawca moż e odmó wić zadoś ćuczynienia
ż ądaniu Klienta, jeż eli doprowadzenie do zgodnoś ci z Umową sprzedaż y
Towaru wadliwego w sposó b wybrany przez Klienta jest niemoż liwe lub
w poró wnaniu z drugim moż liwym sposobem doprowadzenia do
zgodnoś ci z Umową sprzedaż y wymagałoby nadmiernych kosztó w.
Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3. Klient, któ ry wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany
dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego
Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeż eli wada 9izyczna zostanie
stwierdzona przed upływem dwó ch lat od wydania Towaru Klientowi.
Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia
się z upływem roku, lecz termin ten nie moż e zakoń czyć się przed upływem
terminu okreś lonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient moż e odstąpić
od Umowy sprzedaż y lub złoż yć oś wiadczenie o obniż eniu ceny z powodu wady
Towaru. Jeż eli Klient ż ądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia
wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaż y lub złoż enia oś wiadczenia o
obniż eniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do
wymiany Towaru lub usunięcia wady.
5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaż y,
Klient moż e kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia ż ądania zawierającego reklamację,
ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją
Umowy sprzedaż y zgłoszonej przez Klienta.

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
1. Klient będący Konsumentem, któ ry zawarł Umowę sprzedaż y, moż e w terminie
14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaż y rozpoczyna się od chwili
objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Konsument moż e odstąpić od
Umowy sprzedaż y składając Sprzedawcy oś wiadczenie o odstąpieniu.
Oś wiadczenie to moż e zostać złoż one przykładowo pisemnie na adres
Sprzedawcy, za poś rednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Do
zachowania terminu wystarczy wysłanie oś wiadczenia przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaż y, jest ona uważ ana za niezawartą.
4. Jeś li Konsument złoż ył oś wiadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaż y zanim
Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać .
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie pó ź niej niż w terminie 14 dni od
dnia otrzymania oś wiadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaż y,
zwró cić mu wartoś ć zakupionego Towaru. Sprzedawca moż e wstrzymać się ze
zwrotem płatnoś ci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z
powrotem Towaru.
6. Jeż eli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposó b
dostarczenia Towaru inny niż najtań szy zwykły sposó b Dostawy oferowany
przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi
poniesionych przez niego dodatkowych kosztó w.
7. Konsument ma obowiązek zwró cić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie
pó ź niej niż w terminie 14 dni od dnia, w któ rym odstąpił od Umowy sprzedaż y.
Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy
przed upływem tego terminu.
8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpoś rednie
koszty dostawy i zwrotu Towaru.
9. Konsument ponosi odpowiedzialnoś ć za zmniejszenie wartoś ci Towaru będące
wynikiem korzystania z niego w sposó b wykraczający poza sposó b konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatnoś ci przy uż yciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego uż ył Konsument chyba, ż e Konsument wyraź nie zgodził się na
inny sposó b zwrotu, któ ry nie wiąż e się dla niego z ż adnymi kosztami.

§ 10 Usługi nieodpłatne
1. Sprzedawca ś wiadczy na rzecz Klientó w, drogą elektroniczną usługi
nieodpłatne:
a) Formularz kontaktowy;
b) Prowadzenie Konta Klienta.
2. Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyż ej ś wiadczone są 7 dni w tygodniu, 24
godziny na dobę.
3. Sprzedawca zastrzega sobie moż liwoś ć wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu
oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym
poinformuje Klientó w w sposó b właś ciwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza
umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomoś ci do Sprzedawcy.
5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, moż liwa jest w każ dej
chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
6. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na
zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi
dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umoż liwiającego
Klientowi mody9ikacje danych, któ re podał podczas Rejestracji, jak też ś ledzenia
stanu realizacji zamó wień oraz historii zamó wień już zrealizowanych.
7. Klient, któ ry dokonał Rejestracji moż e zgłosić ż ądanie usunięcia Konta Klienta
Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia ż ądania usunięcia Konta Klienta
przez Sprzedawcę, moż e ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia ż ądania.
8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług
nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj.
prowadzenia działalnoś ci reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu;
działalnoś ci polegającej na zamieszczaniu treś ci nie związanych z działalnoś cią
Sprzedawcy; działalnoś ci polegającej na zamieszczaniu treś ci nieprawdziwych
lub wprowadzających w błąd, jak ró wnież w przypadku działania przez Klienta
na szkodę innych Klientó w, naruszenia przez Klienta przepisó w prawa lub
postanowień Regulaminu, a takż e, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i
usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeń stwa - w
szczegó lnoś ci: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej
Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta
Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres
niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu
do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o
zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą
elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
§ 11 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści
1. Zamieszczając treś ci oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego
rozpowszechniania treś ci. Zamieszczane treś ci nie wyraż ają poglądó w
Sprzedawcy i nie powinny być utoż samiane z jego działalnoś cią. Sprzedawca nie
jest dostawcą treś ci, a jedynie podmiotem, któ ry zapewnia w tym celu
odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
2. Klient oś wiadcza, ż e:
a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw
własnoś ci przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio utworó w, przedmiotó w praw własnoś ci przemysłowej (np. znaki
towarowe) i/lub przedmiotó w praw pokrewnych, któ re składają się na
treś ci;
b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o któ rych mowa w §10
Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących
osó b trzecich nastąpiło w sposó b legalny, dobrowolny oraz za zgodą
osó b, któ rych one dotyczą;
c) wyraż a zgodę na wgląd do opublikowanych treś ci przez innych Klientó w
oraz Sprzedawcę, jak ró wnież upoważ nia Sprzedawcę do ich
wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu;

3.

4.
5.

6.

7.

d) wyraż a zgodę na dokonywanie opracowań utworó w w rozumieniu
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Klient nie jest uprawniony do:
a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o któ rych mowa w §10
Regulaminu, danych osobowych osó b trzecich oraz rozpowszechniania
wizerunku osó b trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody
osoby trzeciej;
b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o któ rych mowa w §10
Regulaminu, treś ci o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialnoś ć za zamieszczane przez Klientó w treś ci
pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu.
Zabronione jest zamieszczanie przez Klientó w w ramach korzystania z usług, o
któ rych mowa w §10 Regulaminu, treś ci któ re mogłyby w szczegó lnoś ci:
a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dó br
osobistych osó b trzecich;
b) naruszać jakiekolwiek prawa osó b trzecich, w tym prawa związane z
ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własnoś ci
przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze
zobowiązaniami o zachowaniu poufnoś ci;
c) posiadać charakter obraź liwy bądź stanowić groź bę skierowaną do
innych osó b, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np.
poprzez uż ycie wulgaryzmó w lub okreś leń powszechnie uznawanych za
obraź liwe);
d) pozostawać w sprzecznoś ci z interesem Sprzedawcy, tj. treś ci
stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego
przedsiębiorcy lub produktu; treś ci nie związanych z działalnoś cią
Sprzedawcy; treś ci nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
e) naruszać w inny sposó b postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje,
przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu,
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do mody9ikowania lub usuwania treś ci
zamieszczanych przez Klientó w w ramach korzystania przez nich z usług, o
któ rych mowa w §10 Regulaminu, w szczegó lnoś ci w odniesieniu do treś ci, co do
któ rych, opierając się na doniesieniach osó b trzecich lub odpowiednich
organó w, stwierdzono, ż e mogą one stanowić naruszenie niniejszego
Regulaminu lub obowiązujących przepisó w prawa. Sprzedawca nie prowadzi
bież ącej kontroli zamieszczanych treś ci.
Klient wyraż a zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę
umieszczonych przez niego treś ci w ramach Strony Internetowej Sklepu.

§ 12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treś ć publikowana
na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre
obyczaje, uczucia, moralnoś ć, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, knowhow, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, moż e
powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne
działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treś ci
będących przyczyną naruszenia.

§ 13 Ochrona danych osobowych
1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatnoś ci.
do
Inspektora
Ochrony
Danych
Osobowych
– [iod.laraheels.shoes@gmail.com]

2. Kontakt

§ 14 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)
1. Zaró wno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o ś wiadczenie usług
drogą elektroniczną w każ dym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeż eniem
zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy
oraz postanowień poniż ej.
2. Klient, któ ry dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o ś wiadczenie usług drogą
elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oś wiadczenia woli,
przy uż yciu dowolnego ś rodka komunikacji na odległoś ć, umoż liwiającego
zapoznanie się Sprzedawcy z oś wiadczeniem woli Klienta.
3. Sprzedawca wypowiada umowę o ś wiadczenie usług drogą elektroniczną
poprzez wysłanie do Klienta stosownego oś wiadczenia woli na adres poczty
elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
§ 15 Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialnoś ć z tytułu niewykonania lub nienależ ytego
wykonania umowy, lecz w przypadku umó w zawieranych z Klientami będącymi
Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialnoś ć tylko w przypadku
umyś lnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiś cie poniesionych strat
przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2. Treś ć niniejszego Regulaminu moż e zostać utrwalona poprzez wydrukowanie,
zapisanie na noś niku lub pobranie w każ dej chwili ze Strony Internetowej
Sklepu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaż y, strony
będą dąż yły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właś ciwym dla
rozstrzygania wszelkich sporó w powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu
jest sąd właś ciwy dla Sprzedawcy.
4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o moż liwoś ci
skorzystania z pozasądowych sposobó w rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń . Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w
siedzibach lub na stronach internetowych podmiotó w uprawnionych do
pozasądowego rozpatrywania sporó w. Mogą nimi być w szczegó lnoś ci rzecznicy
praw konsumenta lub Wojewó dzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, któ rych
lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentó w.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie
zamó wienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejś cia w
ż ycie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, któ ry
obowiązywał w dniu składania zamó wienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu
wchodzi w ż ycie od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejś ciem w ż ycie nowego
Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomoś ci przesłanej drogą
elektroniczną zawierającej odnoś nik do tekstu zmienionego Regulaminu. W
razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treś ci Regulaminu obowiązany jest

zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie
z postanowieniami §14 Regulaminu.
6. Regulamin wchodzi w ż ycie z dniem 11 maja 2019 r.

