REGULAMIN - ZAMAWIANIE ZDJÊÆ ZA POŒREDNICTWEM STRONY www.fotoalfa.com.pl
1. Niniejszy Regulamin okreœla zasady zawierania umów wykonania us³ug z³o¿onych przez www.fotoalfa.com.p l
w firmie Alina-Fotoporcelana.
2. Regulaminie stworzono w oparciu o:
Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U .z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).
Kodeksu postêpowania cywilnego – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.(Dz.U.1964r., nr 43, poz. 296 ze zm.).
Regulamin utworzony na podst. art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 10 lipca 2002 r. o œwiadczeniu us³ug droga
elektroniczn¹ (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204), który okreœla zasady dokonywania zakupów w sklepie.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. W³aœcicielem Sklepu Internetowego www.fotoalfa.com.pl jest Alina-Fotoporcelana, 83-050 Kolbudy, ul. Stra¿acka 1
2. Przedmiotem dzia³alnoœci Sklepu jest wykonywanie us³ug w zakresie zdjêæ na porcelanie
3. Sprzedaj¹cy realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Regulamin jest udostêpniony Us³ugobiorcy nieodp³atnie przed zawarciem umowy , a tak¿e - na jego ¿¹danie - w taki
sposób, który umo¿liwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treœci za pomoc¹ systemu teleinformatycznego, którym
pos³uguje siê us³ugobiorca.
§ 2 Sk³adanie zamówieñ
1. Ka¿dy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego Ÿród³a
2. Ceny towarów znajduj¹cych siê w sklepie s¹ cenami brutto i podane s¹ w polskich z³otych.
3. Zamówienia mog¹ byæ sk³adane za poœrednictwem strony internetowej www.fotoalfa.com.pl lub drog¹
mailow¹ - alina@fotoalfa.com.pl
4. Zamówienia za poœrednictwem Sklepu www.fotoalfa.com.pl mo¿na sk³adaæ 24 godziny na dobê, 7 dni w tygodniu
przez ca³y rok.
5. W celu zawarcia Umowy sprzeda¿y za poœrednictwem Sklepu www.fotoalfa.com.pl nale¿y wype³niæ formularz
zamówienia i za³¹czyæ plik ze zdjêciem i postêpowaæ zgodnie z komunikatami wyœwietlanymi na stronie.
6. Klient dokonuje wyboru zamawianych us³ug przez wybranie indywidualnej specyfikacji us³ugi, dobrowolnie podaje dane
niezbêdne do dokonania wysy³ki i wystawienia faktury i wysy³a zamówienie do Sklepu.
7. Po z³o¿eniu zamówienia, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail wiadomoœæ ze Sklepu o z³o¿onym
zamówieniu . Z chwil¹ jego otrzymania umowa sprzeda¿y zostaje zawarta.
§ 3 Koszty i termin dostawy
1. Przesy³ka wysy³ana jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia.
2. Koszty przesy³ki pokrywa nabywca. W ka¿dej chwili Klient mo¿e zapoznaæ siê z aktualnym cennikiem dostêpnym na stronie
www.fotoalfa.com.pl
§ 5 Sposoby p³atnoœci
1. Ka¿da transakcja potwierdzana jest zgodnie z dyspozycj¹ Klienta paragonem lub faktur¹.
2. P³atnoœæ za zamówiony towar mo¿e nast¹piæ za pobraniem ( przy odbiorze towaru ) lub poprzez przedp³atê na konto
Alina-Fotoporcelana na podstawie faktury pro-forma przes³anej na podany adres e-mail.
§ 6 Odst¹pienie od umowy
1. Konsument, który zawar³ umowê na odleg³oœæ, mo¿e od niej odst¹piæ bez podania przyczyn, sk³adaj¹c stosowne
oœwiadczenie na piœmie w terminie czternastu dni.
2. Termin czternastodniowy, w którym konsument mo¿e odst¹piæ od umowy, liczy siê od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa
dotyczy œwiadczenia us³ugi – od dnia jej zawarcia.
3. Prawo odst¹pienia od umowy zawartej na odleg³oœæ nie przys³uguje konsumentowi w wypadku kiedy przedmiotem
œwiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed³ug specyfikacji konsumenta lub s³u¿¹ca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb – np. wykonanie zdjêcia na ceramice i œwiadczeñ o w³aœciwoœciach okreœlonych przez
konsumenta w z³o¿onym przez niego zamówieniu lub œciœle zwi¹zanych z jego osob¹.
§ 7 Procedura reklamacji
1. Produkty oferowane w Sklepie posiadaj¹ gwarancjê producenta, która obowi¹zuje na terenie Polski.
2. Okres gwarancji wynosi 2 lata od dnia wydania przedmiotu. Gwarancja na zdjêcia na porcelanie nie obejmuje uszkodzeñ
mechanicznych lub chemicznych powsta³ych w okresie obowi¹zywania gwarancji.
4. Roszczenia w ramach gwarancji Klient mo¿e zg³aszaæ bezpoœrednio w Alina-Fotoporcelana w dowolny,
wybrany przez siebie sposób wymieniony w § 1 ust 2 niniejszego Regulaminu.
6. Sk³adaj¹c reklamacjê nale¿y dostarczyæ do siedziby Sklepu reklamowany produkt oraz zg³oszenie reklamacyjne w formie
pisemnej.
7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej z³o¿enia.
8. W przypadku uznania reklamacji jako zasadnej reklamowane zdjêcie bêdzie bezp³atnie wykonane
ponownie. Je¿eli oka¿e siê to niemo¿liwe technicznie, Klient otrzyma zwrot pieniêdzy zgodnie ze z³o¿on¹ przez siebie dyspozycj¹.
§ 8. Polityka prywatnoœci oraz ochrona danych osobowych
1. Sk³adaj¹c zamówienie Klient wyra¿a zgodê, aby w³aœciciel sklepu przetwarza³ jego dane osobowe zgodnie z Ustaw¹ z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.), niezbêdne dla procesu
realizacji us³ugi. Jednoczeœnie Klient ma prawo do wgl¹du i poprawiania swoich danych osobowych.
§ 9. Postanowienia koñcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj¹ przepisy:
1) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta( Dz.U. 2014 poz. 827)
2) oraz w³aœciwe przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Spory wynikaj¹ce ze stosowania niniejszego Regulaminu w powi¹zaniu z realizacj¹ umów zawartych miêdzy Sklepem
a Konsumentem, bêd¹ rozstrzygane przez s¹dy powszechne w³aœciwoœci miejscowej ogólnej i przemiennej zgodnie
z przepisami Kodeksu postêpowania cywilnego.
4. Regulamin obowi¹zuje z dniem 1 grudnia 2016 roku.

