REGULAMIN SKLEPU do 24.12.2014r.
Właścicielem sklepu internetowego Earlydays.pl dostępnego pod adresem www.earlydays.pl jest
firma New Day Patrycja Kubiak, ul.Folwarczna 33a/2, 61-064 Poznań, posiadająca numer
identyfikacji podatkowej (NIP): PL779-132-66-92 , REGON: 300752890 , działającą na podstawie
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nadany przez Prezydenta Miasta Poznania.
Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w sklepie
internetowym .
Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z jego treścią.
1.Sklep internetowy nie posiada sklepu stacjonarnego. Nie ma możliwości odbioru osobistego.
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wyłącznie wysyłkową. Adres do korespondencji w sprawie
zwrotów, lub pytań, podany jest na stronie sklepu internetowego w zakładce Kontakt.
2.Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad
fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3.Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia
zamówienia przez Klienta.
4.W koszyku zamówień konsument dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności.
Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia
wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne
koszty.
5.Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT lub paragon.
6.Aby złożyć zamówienie należy nacisnąć przycisk: Potwierdź zamówienie z obowiązkiem
zapłaty który w jasny sposób przekazuje konsumentowi informacje dotyczące złożonego
zamówienia, a w szczególności:
- głównych cech zamawianych towarów zależnych od rodzaju produktów
- łącznej ceny zawierającej: podatki, wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi
pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty
- podanych w formularzu wysyłkowym: danych adresowych i kontaktowych mających umożliwić
dostawę zamówionych towarów
7.Możliwe są następujące formy płatności:
-Za pobraniem - gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze towaru lub w kasie
punktu odbioru osobistego
-Przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym magazynie, wysłany jest email z numerem rachunku bankowego. Jak tylko pieniądze wpłyną na nasze konto, paczka jest
pakowana i wysyłana.
-Płatność w kanale elektronicznym - za pośrednictwem systemu płatniczego Payu.pl, Paypal.pl.
8.Dokładne koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku
transportu.
9.Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych
zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia do chwili skompletowania
zamówionego towaru i przygotowania go do wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie
realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów
podanych dla zamawianych produktów. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na
naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić
dalszą chęć realizacji zamówienia.
Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.
Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni, firmą kurierską - zazwyczaj
następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu.
10.Dostawa towarów ogranicza się tylko do terytorium RP na wskazany przez klienta adres.
11.Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów.
Realizacja zamówień następuje w kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te towary, aż
do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
12.Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może bez podania
przyczyny zwrócić towar zakupiony w sklepie w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki. Aby
zachować 10 dniowy termin wystarczy wysłanie oświadczenia wraz z towarem przed jego
upływem lub wypełnienie stosownego formularza na stronie internetowej. Ponadto prawo
odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym
mowa w art. 7 ust. 1,
- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach
danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen
na rynku finansowym,
- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego
zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot
ulega szybkiemu zepsuciu.
13.Sklep zwraca wszystkie otrzymane kwoty od klienta nie później niż w terminie 10 dni, od dania
w którym konsument poinformował klep o odstąpieniu od umowy.
14.Płatność będzie zwracana w formie wybranej przez klienta – przelew na konto lub przekaz
pocztowy. W tej sytuacji klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
15.Odsyłany produkt powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana konieczna była do
prawidłowego zapoznania się z zakupionym produktem. Klient ponosi odpowiedzialność za
zmniejszenie wartości przedmiotu będącego wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza normalne stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonalności produktu.
REKLAMACJE
16.Każdy towar zakupiony w sklepie internetowym objęty jest gwarancją producenta i podlega
wymianie, jeśli:
- posiada wady techniczne
- został uszkodzony mechanicznie podczas dostawy
Reklamowany towar wymienimy na pełnowartościowy lub, jeśli nie będzie to możliwe, zwrócimy
pieniądze. Do odsyłanego produktu prosimy dołączyć rachunek. Koszty poniesione przez Klienta
związane z odesłaniem wadliwego towaru, sklep zwróci po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu
reklamacji – najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych.
17.Zespół sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne
umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Niemniej, w każdym
przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane w sklepie
internetowym w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z
rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania
przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
18.Sklep internetowy nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o
Klientach i zakupach dokonanych przez Klientów. Sklep internetowy dołoży wszelkich starań, aby
dane dotyczące Klientów oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób
trzecich.
19.Publikowany cennik w sklepie internetowym nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów
magazynowych, a także nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu
Cywilnego. Ceny ważne są do wyczerpania zapasów, decyduje kolejność potwierdzonych
zamówień. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen po wyczerpaniu zapasów.
20.Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy
zakupu jest sąd właściwy dla klienta.

