REGULAMIN WYPRZEDAŻY
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem wyprzedaży jest HS - Dress Emilia Sarnowska, ul. Sadowa 15a, 61-657 Poznań, NIP: 739354-71-81
2.

adres e-mail: sklep@hs-suknie.pl

3. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady i warunki sprzedaży w ramach wyprzedaży prowadzonej za
pośrednictwem strony internetowej www.hs-suknie.pl.
4. Użyte w regulaminie określenia, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w
następujący sposób:
a) Regulamin – niniejszy regulamin wyprzedaży;
b) Serwis – strona internetowa pod adresem www.hs-suknie.pl;
c) Sprzedający – HS - Dress Emilia Sarnowska, ul. Sadowa 15a, 61-657 Poznań, NIP: 739-354-71-81
adres e-mail: sklep@hs-suknie.pl
d) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
dokonująca zakupów podczas Wyprzedaży;
e) Wyprzedaż – prowadzona przez Organizatora sprzedaż Towaru;
f) Towar – suknia ślubna.
5. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania postanowień w nim
zawartych.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie postanowienia
regulaminu serwisu oraz polityki prywatności serwisu.
ZASADY WYPRZEDAŻY
1. Wyprzedaż jest organizowana i prowadzona za pośrednictwem Serwisu do odwołania lub wyczerpania
Towaru. Kolejność składanych zamówień jest decydująca.
2. Wyprzedażą objęte są Towary poekspozycyjne.
3. Sprzedaż Towaru odbywa się z rabatem, aż do 40%.
4. Sprzedający informuje, że Towar może posiadać drobne usterki lub nosić ślady użytkowania, Klient rozumie
i akceptuje ten fakt.
5. Uczestnictwo w Wyprzedaży jest dobrowolne i bezpłatne.
6. Wraz z Wyprzedażą nie łączą się żadne inne promocje na Towar.
7. Sprzedawca jest uprawniony do zawieszenia lub zakończenia Wyprzedaży w każdej chwili.
DOPASOWANIE TOWARU
1. Na życzenie Klienta, Sprzedawca może dokonać dopasowania Towaru do rozmiarów wskazanych przez
Klienta, jeśli Sprzedawca stwierdzi, że wykonanie dopasowania jest możliwe.
2. Dopasowanie Towaru dotyczy jedynie drobnych korekt w Towarze.
3. Sprzedawca wykona dopasowanie Towaru w terminie 14 dni.
4. Towar po dopasowaniu zostanie przesłany na adres wskazany przez Klienta, na jego koszt przy pomocy
firmy kurierskiej. Koszt przesyłki kurierskiej podany został na stronie.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
1. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru Towaru, a następnie dodać Towar do
koszyka. W kolejnym etapie składania zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz
wprowadza swoje dane, jeśli nie posiada założonego konta w Serwisie.
2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia
zawierające m.in.: numer zamówienia, wykaz zamówionych Towarów, wartość zamówienia i dane Klienta.
3. Zamówienie realizowane jest w ciągu 2 tygodni od zaksięgowania wpłaty należności na rachunku
bankowym Sprzedającego.
FORMY DOSTAWY I PŁATNOŚCI
1. Serwis realizuje dostawy na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Czas realizacji dostarczenia przesyłki i koszty dostawy zależą od wybranego sposobu doręczenia, które
wskazane są Klientowi podczas wyboru sposobu dostawy.
3. Kupujący ma możliwość dokonania odbioru Towaru osobiście u Sprzedawcy pod adresem: ul. Sadowa 15a,
61-657 Poznań, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.
4. Płatność za Towar odbywa się z góry przy pomocy przelewu bankowego po potwierdzeniu zamówienia.
5. Serwis akceptuje płatności jedynie z kont w Unii Europejskiej.
6. Sprzedający posiada rachunek bankowy w Polsce, tym samym Klient dokonujący płatności za zamówienie
wykonuje przelew międzynarodowy. Sprzedawca informuje, iż jeśli Klient nie posiada numeru IBAN, to
przelew za zamówienie w zależności od polityki banku, w którym posiada rachunek bankowy, może wiązać
się z dodatkowymi opłatami.
CENA
1. Zamieszczone w Serwisie ceny Towarów podawane są w PLN i są cenami netto, nie zawierają podatku
VAT, ponieważ Sprzedający nie jest podatnikiem VAT.
2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszt przesyłki.
3. Podana cena w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną i wiążącą dla Klienta.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Konsument ma ustawowe prawo do odstąpienia od umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z Towarem.
2. Aby skorzystać z odstąpienia od umowy należy poinformować Sprzedającego o skorzystaniu z tego
uprawnienia w formie pisemnej na adres: ul. Sadowa 15a, 61-657 Poznań lub na adres e-mail: sklep@hssuknie.pl. Konsument odstępując od umowy może skorzystać z załączonego do Regulaminu wzoru
odstąpienia od umowy.
3. W celu zachowania terminu 14 dniowego, wystarczające jest, że konsument wyśle informację o
skorzystaniu z tego prawa do Sprzedawcy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
4. Następnie należy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia skorzystania z
odstąpienia od umowy należy odesłać Towar do Sprzedawcy na adres: ul. Sadowa 15a, 61-657 Poznań.
Koszt odesłania Towaru spoczywa na Kliencie.
5. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu
od umowy, zwraca wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z
wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, iż Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób
dostawy.

6. Zwrot należności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.
7. Wartość zwracanej należności przez Sprzedawcę, ulega zmniejszeniu, gdy zwrócony Towar ma
zmniejszoną wartość będącą wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
REKLAMACJE
1. Klient ma możliwość złożenia do Organizatora reklamacji na adres: ul. Sadowa 15a, 61-657 Poznań
2. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
reklamacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za
nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
3. Organizator uprawniony jest do dokonania zmian w Regulaminie.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 20.01.2017 roku.

Załącznik nr 1 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
Do
__
ul. __, _-__ ___
_____________________
Imię, nazwisko
_____________________
Adres konsumenta
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja ____________________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży
__________________________________________________________________________________________
Data zawarcia umowy _________ roku.
_______________________
Podpis konsumenta

