Regulamin zakupów obowiązujący od 01.01.2016 r.
W SKLEPIE INTERNETOWYM siku.pl
Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.siku.pl, prowadzony jest przez:
Junior SC T.W. Napierała
ul. Rynek 2
64-360 Zbąszyń
nr NIP PL7881889967
nr REGON 634641981
Tel.: +48 530616500
E-mail: sklep@siku.pl
wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 71/1990 prowadzonej przez Burmistrz Zbąszynia.
§1
Warunki realizacji zamówienia
Klientem sklepu internetowego siku.pl może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
Klientem Sklepu Internetowego siku.pl może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub
ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej http://www.siku.pl. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się
na w/w. stronie internetowej, składa zamówienie kupując kolejno produkty, którymi jest zainteresowany, wybierając sposób
odbioru i płatności po zakupieniu ostatniego produktu. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego
otrzymaniu przez sklep.
Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy na odległość (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
niektórych praw konsumentów (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz.271) obowiązującej od 1 lipca 2000 r.
Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z udzieleniem przez Klienta jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie umowy o
świadczenie usług jego imieniu z przewoźnikiem, celem przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru.
W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w
tym także jeśli zakup ich od dostawców sklepu nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, sklep
poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże
informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, sklep może zaproponować Klientowi:
- anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji
zamówienia);
- anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji
przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w
pozostałym zakresie);
- podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest
możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na
zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych
kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn,
sklep ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Sklep zastrzega
sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas
wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego sklepu internetowego siku.pl, w szczególności w przypadku wyświetlania na
stronie siku.pl błędnych cen, lub opisów produktów. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry
sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia złożenia zamówienia. Produkty zostają
wysłane w kolorze dostępnym w magazynie, wyświetlonym na pierwszym zdjęciu na stronie produktu.
W przypadku podania przez klienta błędnego lub niedokładnego adresu, sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie
lub opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia .
§2
Ceny produktów
Sklep zamieszcza informacje o produktach na stronie sklepu internetowego siku.pl i sprzedaje w/w. produkty za pośrednictwem sieci
komputerowej internet.
Ceny na stronie zamieszczone na stronie produktu zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich oraz nie zawierają
informacji na temat kosztów przesyłki.
Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie produktu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w koszyku po dokonaniu przez klienta wyboru formy
dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
§3
Koszty transportu
Sklep zamieszcza informacje o kosztach transportu produktu na stronie sklepu internetowego siku.pl.
Ceny na stronie zamieszczone na stronie produktu zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
Cena przesyłki jest zależna od wagi przesyłki i jest podana na stronie produktu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
§4
Modyfikacja zamówienia
Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu wysłania przesyłki z zamówionym przedmiotem. Zmiany mogą
dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy,
lub zmiany danych na fakturze.
§5
Formy płatności
Zapłaty można dokonać:
- gotówką przy odbiorze osobistym, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej
- przelewem bankowym na konto nr 50 1020 5558 1111 1885 1050 0109
- kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez sklep.
§6
Czas realizacji zamówień
Zamówienia są realizowane w ciągu 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy. , w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia.
Przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta
adres
§7
Warunki reklamacji
Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 24 miesięcy od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia.
Warunkiem koniecznym, aby sklep rozpatrzył reklamację jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów
wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
§8
Warunki gwarancji
Produkty sprzedawane przez sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.
Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
§9
Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane wysyłając
odpowiednią wiadomość
Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego
działalnością gospodarczą może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternaście) dni od otrzymania
zrealizowanego zamówienia.
§10
Dane osobowe
Rejestrując się w sklepie internetowym siku.pl klient, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę
na przetwarzanie przez sklep danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z
2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

