
Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący dla zamówień do dnia 24.12.2014 

Użytkownik składający zamówienie powinien zapoznać się z poniższym regulaminem 

§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep  jest  własnością  Przedsiębiorstwa  Handlowo  -  Technicznego  Sprzętu  Pożarniczego  i
Ochronnego  Supon  Sp.  z  o.  o.  podmiotu  wpisanego  do  Krajowego  Rejestru  Sadowego  pod
numerem:0000181937 z siedzibą  50-950  Wrocław,  ul.  Pułaskiego  69/71,  zarejestrowanym
podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 899-
249-00-45, Regon: 932957110

§ 2 Składanie zamówień 

1.  Ceny  towarów znajdujących  się  w sklepie  są  cenami  brutto  i podane  są  w polskich  złotych.
Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.

3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę,  7 dni w tygodniu
przez cały rok.

4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowe, niezbędne
jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania
przesyłki zamówionego towaru.

5. Po  złożeniu  przez  klienta  zamówienia,  otrzyma  on  automatyczną  odpowiedź  ze  sklepu
potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek
bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub momentem
dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§ 2 Towar 

Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada 
oryginalne opakowanie.

§ 3 Koszty i termin wysyłki 

1. Przesyłka  wysyłana  jest  pod  adres  wskazany  w formularzu  zamówienia.  Sklep  poinformuje
klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia
dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 

2.  Przesyłka dostarczona jest  zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach
serwisu, jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki "za pobraniem".
Przy  wyborze  opcji  płatności  "przelew"  lub  "płatność  kartą  lub  przelewem  online"  do  czasu
podanego  na  stronach  serwisu  należy  doliczyć  czas  zaksięgowania  środków  na  rachunku
bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). 



3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz
sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link "Koszty
transportu".  

§ 4 Płatności 

1. Każda transakcja potwierdzana jest  paragonem lub fakturą VAT. 

2.  Płatność  za  zamówiony  towar  może  nastąpić  za  pobraniem  (  przy  odbiorze  towaru  ),  za
pośrednictwem  systemu  płatności  elektronicznych  dotpay.pl  lub  przelewem  na  konto  bankowe
sklepu.

3.  Rozliczenia transakcji  kartką kredytową i  e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem
Dotpay.pl

§  5 Procedura reklamacji 

1.  Reklamacje dotyczące  uszkodzeń  mechanicznych  zawierać  powinna  niezbędne  do  jej
rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji.) Reklamacje
należy  wysłać  mailem  na  adres:  jeleniagora@supon.wroc.pl.  Oryginał  reklamacji  dołączyć  do
przesyłki z reklamowanym przedmiotem.

§  6 Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania
przyczyny.  Jest  ono  jednak  ograniczone  w czasie  i przysługuje  jedynie  przez 10  dni (podstawa
prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem
zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej
zawarcia.

Zgodnie z obowiązującą interpretacją Prezesa UOKiK do Ustawy z 2 marca 2000 roku "O ochronie
niektórych  praw konsumentów oraz  o  odpowiedzialności  za  szkodę  wyrządzoną  przez  produkt
niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) sprzedający zobowiązany jest zwrócić
całość kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem (kwota równa sumie
ceny towaru i kosztów wysyłki DO klienta - koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący).

 

§  7 Zwrot pieniędzy 

Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub
w gotówce w zależności od wyboru dokonanego przez klienta. 

§  8 Wystawianie opinii 

Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa
Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep oraz Grupa Allegro Sp.
z o.o.,  danych  osobowych Klienta  w celu  wypełnienia  ankiety  z opinią  o dokonanej  transakcji
w Sklepie  (zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  ustawy  o ochronie  danych osobowych  z dnia
29.08.1997).



§  9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Wraz  z akceptacją  regulaminu  klient  wyraża  zgodę,  aby  właściciel  sklepu  przetwarzał  jego
dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych.
Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§  10 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego,  Ustawy  z dnia  02.03.2000  r.  o ochronie  niektórych  praw  konsumentów  oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.  

2.  W stosunku  do  konsumentów  spory  wynikające  w związku  ze  stosowaniem  niniejszego
Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według
przepisów  o właściwości  rzeczowej  i miejscowej  zgodnie  z ustawą  z dnia 17.11.1964  r.  Kodeks
postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

3.  Właściciel  sklepu  zastrzega  sobie  prawo  wprowadzania  zmian  do  niniejszego  Regulaminu
z zastrzeżeniem,  iż  zmiany w stosunku do konsumentów nie  będą  miały  zastosowania  do usług
będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania klienta
droga elektroniczną. 

4. Data opublikowania regulaminu 01.04.2011 r. 

 

Polityka prywatności

Data opublikowania polityki prywatności 2013-07-01 r.

Niniejsza  polityka  prywatności  określa  zasady  ochrony  prywatności  oraz  zawiera  informacje
dotyczące  sposobu  wykorzystania  danych  gromadzonych  przez  firmę  /  operatora  serwisu  oraz
wskazuje możliwości kontaktu z firmą / operatorem.

Dane operatora

Operatorem niniejszej witryny internetowej jest firma Supon Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
50-233 ul. Ołbińska 19

Rejestracja w serwisie

Serwis  daje  Użytkownikom  możliwość  wyboru,  czy  i w  jakim  zakresie  chcą  korzystać
z oferowanych  na  Portalu  usług  i udostępniać  o sobie  informacje.  Rejestracja  jest  dobrowolna
i całkowicie darmowa. Rejestracja może być wymagana w celu uzyskania dostępu do określonych
funkcji lub promocji. Dane zebrane niezbędne do rejestracji to : nazwa użytkownika, adres email,
hasło.

 Dane osobowe

Operator  nie  udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności
reklamodawcom)  jakichkolwiek  danych  osobowych  posiadanych  w ramach  bazy  danych
osobowych Portalu.



Zabezpieczenie danych

Firma Supon Sp. z o.o. stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze
zabezpieczenie gromadzonych danych ( dane użytkowników ) przed nieuprawnionym dostępem lub
niewłaściwym wykorzystywaniem przez  osoby  nieuprawnione.  Stosowane  środki  techniczne  są
unowocześniane  wraz  z rozwojem  technologii,  potrzeb,  jak  również  dostępnych  sposobów
zabezpieczeń. Firma dokłada wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym
dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących
się  w posiadaniu  naszej  firmy.  Informacje  są  przechowywane  i przetwarzane  z zachowaniem
odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego i europejskiego prawa.

Ankiety

Operator może przeprowadzać za pośrednictwem strony badania marketingowe (w szczególności
ankiety).  Jeśli  Użytkownicy zgodzą  się  w nich  uczestniczyć,  odpowiedzi  będą  wykorzystywane
w celu opracowania anonimowych wyników tych ankiet oraz publikacji w serwisie.

Dostępność strony

Pamiętaj,  że  niektóre  dane które  publikujesz w serwisie  dostępne są wszystkim użytkownikom.
Witryna jest indeksowana przez wyszukiwarki internetowe. Oznacza to, że osoby spoza serwisu
mają dostęp do niektórych informacji (imię i nazwisko, zdjęcie główne użytkownika).

Linki zewnętrzne

Użytkownicy Portalu mają możliwość udostępniania przekierowania (link) do innych stron www.
Treści  zawarte  na  tych  stronach  są  przedmiotem  praw  autorskich  przysługujących  ich  twórcy
i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim.

SSL Ochrona danych transmisji

W trosce o Twoje bezpieczeństwo dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności  wszelkiego
rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

Pliki Cookie

Google  wykorzystuje  plik  cookie  DoubleClick  DART w witrynach wydawców wyświetlających
reklamy AdSense dla  treści.  Zgodnie z właściwymi przepisami prawa,  regulaminami i zasadami
wydawca ma wyłączne prawo do wykorzystywania wszelkich danych uzyskanych dzięki plikom
cookie  DoubleClick  DART do  dowolnych  celów związanych  z prowadzoną  działalnością,  o ile
możliwe  będzie  korzystanie  z tych  danych  i udostępnianie  ich  przez  Google  na  zasadach
określonych  w Polityce  prywatności  w usługach  reklamowych  Google,  a także  we  właściwych
przepisach prawa, regulaminach i zasadach.

Google Adsense

Sieć reklamowa Google AdSense jest dostawcą reklam w tej witrynie. Aby dopasować tematykę
reklam do Twoich zainteresowań, firma korzysta z plików cookie. Reklamy mogą być dopasowane
do informacji wynikających z Twoich poprzednich wizyt w tej i innych witrynach, z wyłączeniem
danych  powodujących  naruszenie  prywatności,  w rodzaju  imienia  i nazwiska,  numeru  telefonu
i innych danych kontaktowych czy adresu.

Google Analytycs



Serwis  korzysta  z statystyk  Google  Analytics.  Google  Analytics  używa “cookies”,  czyli  plików
tekstowych  umieszczanych  na  komputerze  użytkownika  w celu  umożliwienia  witrynie
przeanalizowania  sposobu,  w jaki  użytkownicy  z niej  korzystają.  Informacje  generowane  przez
cookie  na  temat  korzystania  z witryny  przez  użytkownika  (włącznie  z jego  adresem  IP)  będą
przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika,
tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych
usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może
również  przekazywać  te  informacje  osobom trzecim,  jeżeli  będzie  zobowiązana  to  uczynić  na
podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu
Google.  Google nie  będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi
w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na
przeglądarce,  jednak  należy  pamiętać,  że  w takim  przypadku  korzystanie  z wszystkich  funkcji
witryny  może okazać  się  niemożliwe Korzystając  z niniejszej  witryny internetowej  użytkownik
wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Google  dotyczących  go  danych  w sposób  i w  celach
określonych powyżej.

Kontakt

Użytkownicy Portalu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z operatorem serwisu.
poprzez formularz dostępny na stronie kontakt. Operator przechowuje korespondencję ze swoimi
Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się
zapytania,  a także  w zakresie  rozstrzygnięć  reklamacyjnych  i podejmowanych  na  podstawie
zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazane profile. Operator
gwarantuje,  że  adresy  oraz  dane  w ten  sposób  gromadzone  nie  będą  wykorzystywane  do
komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

Postanowienie końcowe

Wszelkie  pytania  i wątpliwości  dotyczące  w szczególności  Regulaminu,  załączników,  Polityki
Ochrony Prywatności oraz korzystania z Portalu prosimy kierować do Działu Obsługi Użytkownika
za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie kontakt.


