REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.paisley.pl
z dnia 2.09.2013 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Właścicielem sklepu internetowego, ktory działa pod adresem: www.paisley.pl jest firma:

Paisley Poland Klaudia Firfas,
ul. Wybickiego 10/1, 85-666 Bydgoszcz.
NIP: 561-158-90-42, REGON: 341468101
Tel. 600-181-121, e-mail: kontakt@paisley.pl

1.2 Sklep ten prowadzi sprzedaż internetową, a nabywcami sklepu są klienci tj. Pełnoletnie
osoby fizyczne lub firmy w rozumieniu prawa.

1.3 Klient, który zamawia towar w sklepie: www.paisley.pl zawarł umowę sprzedaży z firmą
Paisley Poland (zwaną dalej sklepem bądź sklepem internetowym) a także zaakceptował
niniejszy regulamin.

§ 2. WARUNKI REJESTRACJI

2.1 W sklepie internetowym www.paisley.pl zakupów dokonywać mogą zarejestrowani i
niezarejestrowani użytkownicy.

2.2 Rejestrując się użytkownik podaje w formulażu informacyjnym swoje dane, niezbędne do
zrealizowania zamówienia.
2.3 Każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi zostaje przyporządkowywane konto, w
celach identyfikacji zakupionych towarów. Zalogowanie się do konta możliwe jest poprzez
podanie indywidualnego loginu i hasła.

§ 3. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA I OFERTA

3.1 Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
sklepu internetowego www.paisley.pl
3.2 Zamówienia Klient może składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3.3 Sklep www.paisley.pl a także marka Paisley Poland zastrzega sobie prawo do zmian cen
produktów, ceną wiążącą dla klienta jest cena podana przez sklep w chwili składania
zamówienia w sklepie przez Klienta.
3.4 Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych produktów a także do
likwidowania kolekcji. Sklep ma prawo do prowadzenia, zmieniania, likwidowania akcji
promocyjnych na stronie sklepu (www.paisley.pl).
3.5 Sklep zastrzega sobie, iż ze względu na surowce, z których wytwarzane są wyroby
gotowe, nie zawsze są dostępne. Dlatego też, jeśli tkanina nie jest dostępna czas oczekiwania
może się wydłużyć. Za każdym razem, gdy taka sytuacja będzie miała miejsce sklep
internetowy www.paisley.pl wyślę wiadomość do Klienta, w celu ustalenia postępowania
odnośnie danego zamówienia.
3.6 Sklep www.paisley.pl zastrzega również, iż przedmioty wystawione na sprzedaż w
sklepie, takie jak: zabawki, akcesoria niemowlęce, dziecięce, mogą nie być dostępne w chwili
zakupu przez klienta. Z powodu braku ich w hurtowni czy w magazynie sklepu lub z
powodów niezależnych ani od sklepu ani od hurtowni. Jednakże sklep zobowiązuje się jak
najszybciej zaopatrzyć w zamówione przez klienta przedmioty i niezwłocznie je wysłać.
3.7 Sklep www.paisley.pl ma prawo od odstąpienia od realizacji zamówienia w ciągu 30 dni,
od daty zawarcia. Sytuacja taka może się wydarzyć z powodu wydłużonego terminu
realizacji zamówienia tj. Powyżej 30 dni. Sklep zobowiązany jest zwrócić zapłatę za towar
Kleintowi w ciągu 14 dni kalendarzowych.

§ 4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

4.1 Zamówienia składa się za pomocą sklepu internetowego: www.paisley.pl, lub drogą
mailową: kontakt@paisley.pl.
4.2 Klient powinien podać dokładne dane do wysylki zakupionego przedmiotu w w.w.
sklepie internetowym. Sklep internetowy jak i firma Paisley Poland nie odpowiada za
niedostarczenie bądź opóźnienia w dostawie zakupionych towarów, z powodu podania
błędnego adresu dotawy przez Klienta.
4.3 Klient ma obowiazek sprawdzenia paczki przy kurierze w celach zweryfikowania stanu
faktycznego produktu.

§ 5. PŁATNOŚĆ

5.1 Ceny produktów podane w sklepie www.paisley.pl są cenami brutto, zawierają podatek
VAT i są one podane w złotówkach.
5.2 Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu. Firma Paisley Poland wystawia
paragon fiskalny oraz na życzenie Klienta wystawia Faktury VAT. Klient, który zażyczył
sobie wystawienie Faktury VAT, zobowiązuje się zaznaczenia odpowiedniej opcji w
formularzu zakupu towaru oraz do podania sklepowi następujących danych: nazwa firmy,
adres siedziby, numer NIP.
5.3 Klient może zapłacić za towar zakupiony w sklepie za pomocą:
I.
II.
III.
IV.

Płatności za pobraniem
Przelewu tradycyjnego ( Klient dokonuje płatności i przelewa pieniądze na konto
firmy Paisley Poland )
Za pomocą karty kredytowej
Za pośrednictwem Systemu PayU (http://www.payu.pl)

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1 Klientowi wraz z rozumieniem przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie praw
konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
(Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm. ) przysługuje prawo odsąpienia od umowy w ciągu 10 dni od
otrzymania zakupionych towarów.
6.2 Sklep zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za zakupione towary oprócz kosztów wysyłki,
które pomimo zwrotu ponosi Klient. Sklep zobowiązuje zwrócić pieniądze za zakupione
towary w ciągu 14 dni, na konto Klienta wskazane przez niego.

6.3 Nieprzyjęcie paczki przez Zamawiającego w przypadku odmowy przyjęcia zamówionej i
nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, jest to równoznaczne z odstąpieniem od umowy, o
którym mowa w par. § 7 regulaminu. Zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie
obciążony kosztami zwrotu przesyłki.

§ 7. DANE OSOBOWE

7.1 W czasie rejestracji w Sklepie Internetowym paisley.pl
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień
dokonywanych w Sklepie Internetowym paisley.pl
7.2 Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sklepowi internetowemu
paisley.pl na realizację zamówienia Klienta. Odpowiedzialność za podanie fałszywych
danych osobowych ponosi Klient sklepu.
7.3 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.) i niemożliwy
jest dostęp osób trzecich do tych danych.
7.4 Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego paisley.pl mają prawo korygowania,
usuwania, wglądu do swoich danych.

§ 8.
8.1 Produkty gotowe wytwarzane przez markę Paisley Poland są produktami
zaprojektowanymi przez markę Paisley Poland. Kopiowanie projektów w.w. marki jest
naruszeniem praw autorskich oraz praw własności przemysłowe j.

§ 9. POSTANOWIENIA OGÓLNE

7.1 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu oraz jego treści.
7.2 Produkty na stronie www.paisley.pl oraz prezentacja zdjęć tych produktów na stronie
sklepu, nie zawsze oznacza ich dostępność w celach zakupowych i realizacji zamówienia.

7.3 W sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie, mają zastosowanie przepisy:

Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm. )
Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnośc i za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawa z dnia 2 marca 2000 r. ( Dz. U. Nr 22, poz.
271 ze zm. )
Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o
zmienia Kodeksu Cywilnego. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm. ).

