
 
 

1.Sklep internetowy Materace Premium, dostępny pod adresem internetowym www.materace-premium.pl , prowadzony jest 
przez Marcin Krauz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Galaxy Dream Marcin Krauz, wpisaną do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 
5751824046 , REGON 241567237 

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży 
na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

§ 1 

Definicje 

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Galaxy Dream Marcin Krauz , wpisaną do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, 
NIP 5751824046 REGON 241567237 

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 

4.Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa 
przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 

5.Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.materace-premium.pl 

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na 
odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej 
liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu. 

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do 
zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez 
niego Zamówieniach w Sklepie. 

10.Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności 
poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także 
istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a 
Sprzedawcą. 

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za 
pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o 
świadczenie usług i umowę o dzieło. 

§ 2 

Kontakt ze Sklepem 

1. Adres Sprzedawcy : 42-288 Strzebiń , ul. Krótka 4 
2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@materace-premium.pl 
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 669054635 
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie 
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-20 7 dni w tygodniu. 

§ 3 

Informacje ogólne 

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się 
w asortymencie Sklepu możliwe jest albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających 

realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 



Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za 
transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, 
w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 

§ 4 

Zasady składania Zamówienia 

W celu złożenia Zamówienia należy: 

1. Wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” 
2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa 

Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy 
Zamówienia 

3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail, 
4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym 

terminie 

§ 5 

Oferowane metody dostawy oraz płatności 

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: 

1.Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa 

Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 

1. Płatność przy odbiorze 
2. Płatność za pobraniem 
3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy 
4. Płatności elektroniczne 
5. Płatność kartą płatniczą 
6. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu. 

§ 6 

Wykonanie umowy sprzedaży 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia 
za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu. 

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie 
do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez 
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej 
Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz 
potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje 
zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą 

3. W przypadku wyboru przez Klienta : 
4. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. 
5. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki. 
6. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania 

płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie 
anulowane. 

7. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. 
8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. 
9. Dostawa towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Nie ma możliwości odbioru osobistego towaru. Koszt 

dostawy jest wskazywany klientowi na stronach sklepu, oraz w momencie składania zamówienia. 

§ 7 

Prawo odstąpienia od umowy 

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego 

osobie innej niż przewoźnik. 
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania 

terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia 

na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe 
Sprzedawcy zostały określone w § 3. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie otrzymane od Państwa płatności są zwracane na konto bankowe(za 
wyjątkiem opłat transportu .Zwrot środków następują do 14 dni od dnia przyjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy. 



§ 8 

Reklamacja i gwarancja 

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. 
2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub 

przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę w zakładce reklamaje. 
4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta 

składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi 

tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. 
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. 
7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie 

Produktu w Sklepie. 

§ 9 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze 
postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
3. Konsument ma prawo zgłosić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, składając wniosek o rozstrzygnięcie 

spororu wynikającego z zawartej Umowy Sprzedaży 
4. Konsument ma prawo zgłosić się do inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o proces mediacyjny pomiędzy kupującym 

a sprzedającym  
5. Konsument może kontaktować się z rzecznikiem praw konsumenckich. 
6. Szczegółowe informacje dotyczące dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie :www.uokik.gov.pl 

§ 10 

Dane osobowe i pliki cookies 

1.Sprzedawca przetwarzane dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia. 

2.Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim 
uzyskaniu stosownej zgody Kupującego. 

3.Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych. 

4.Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do 
tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w: 

1) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), 

2) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), 

3) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024). 

5.Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do: 

1)wglądu do swoich danych osobowych, 

2) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich 
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem 
ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

6.Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu 
końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny 
Sprzedawcy. 

7.Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji 
w nich zawartych w celachstatystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu. 



8.Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia 
przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. 

9.Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez 
odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi 
dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący. 

§ 11 

Postanowienia Końcowe 

1.Regulamin stanowi część zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującym umowy sprzedaży. 

2.Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu. 

3.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie 
internetowej Sklepu. Umowy zawarte przed zmianą Regulaminu objęte są wersją Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia 
zamówienia przez Kupującego. 

 

 

 

 


