
Regulamin Serwisu Internetowego wlepki.com

Serwis  internetowy  Wlepki.com  jest  prowadzony  przez:  Wlepki.com  Spółka  Cywilna  z  siedzibą  przy  ul.

Mikołajczyka 25 (41-200) w Sosnowcu, tel.: 695 087 650 , NIP: 644-350-95-56

§1 Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy  regulamin  określa  zasady  korzystania  z  serwisu  wlepki.com,  składania  zamówień  na  produkty

oferowane na stronie internetowej wlepki.com, dostarczania zamówionych produktów Klientowi,  uiszczania

przez Klienta ceny sprzedaży produktów,  uprawnienia  Klienta  do anulowania zamówienia i  odstąpienia od

umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania z serwisu Internetowego wlepki.com, w tym przeglądania asortymentu oferowanego przez

wlepki.com oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: 

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer,

Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z serwisu internetowego wlepki.com zgodnie z jego

przeznaczeniem.  

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności,  która mogłaby wpłynąć na

prawidłowe  funkcjonowanie  serwisu  internetowego  wlepki.com,  w tym  w  szczególności  od  jakiegokolwiek

ingerowania  w  zawartość  serwisu  internetowego  wlepki.com  lub  jego  elementy  techniczne,  w  tym  od

dostarczania  treści  o  charakterze  bezprawnym.  Zabronione  jest  wykorzystywanie  serwisu  internetowego

wlepki.com do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na

stronie internetowej serwisu internetowego wlepki.com jakiejkolwiek działalności  komercyjnej,  reklamowej,

promocyjnej itp.  

5.  Wlepki.com  Spółka  Cywilna  w  najszerszym  dopuszczalnym  przez  prawo  zakresie  nie  ponosi

odpowiedzialności  za  zakłócenia,  w  tym  przerwy,  w  funkcjonowaniu  serwisu  internetowego  wlepki.com

spowodowane  siłą  wyższą,  niedozwolonym  działaniem  osób  trzecich  lub  niekompatybilność  serwisu

internetowego  wlepki.com  z  infrastrukturą  techniczną  Klienta.   

6. Przeglądanie asortymentu serwisu internetowego wlepki.com nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie

zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w ofercie serwisu internetowego wlepki.com możliwe jest

przez  podanie  niezbędnych  danych  osobowych  i  adresowych  umożliwiających  realizację  zamówienia  bez

rejestracji.

7. Rozliczenia transakcji przelewem przeprowadzane są bezpośrednio na konto WLEPKI.COM Spółka Cywilna o

numerze: PL 70 8438 0001 0020 1292 2000 0010 Bank Spółdzielczy Będzin 



 § 2 Zasady korzystania z serwisu internetowego wlepki.com

1. Klient przesyłając zamówienie na adres mailowy:  druk@wlepki.com do serwisu internetowego wlepki.com

oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich,

w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia

społecznego.

2.  Spółka,  stosownie  do  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa,  nie  ma  obowiązku  sprawdzania

Materiałów przesyłanych  przez Klientów serwisu internetowego wlepki.com. 

§ 3 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w ofercie serwisu internetowego wlepki.com stanowią zaproszenie do

zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.  

2. Ceny produktów wskazanych na stronie serwisu internetowego wlepki.com: 

a) podawane są w złotych polskich i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT);   

b)  nie  zawierają  kosztów  dostawy.  Koszty  dostawy  zależą  od  sposobu  dostarczenia  produktu  do

Klienta,  od  wartości  oraz  wielkości  zamówienia  i  podawane  są  przy  wyborze  sposobu  dostawy

produktu  przez  Klienta.  Informacja  o  całkowitym  koszcie  zamówienia  (tj.  cenie  produktów  wraz

z kosztami  dostawy)  przesłana zostanie Klientowi w wiadomości  e-mail,  potwierdzającej  złożenie

zamówienia.

3.  Spółka  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonywania  na  bieżąco  zmian  w  cenach  produktów.  Uprawnienie,

o którym mowa w poprzednim zdaniu,  nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie

zmiany ceny.

§ 4 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie serwisu internetowego wlepki.com

przez  7  (siedem)  dni  w  tygodniu  i  24  (dwadzieścia  cztery)  godziny  na  dobę.  

2.  Złożenie  zamówienia  przez  Klienta  oznacza  złożenie  Spółce  oferty  zawarcia  umowy  sprzedaży  (kupna)

zamówionego produktu.  

3. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w procesie składania zamówienia

zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja

zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z

potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.  

4.  W przypadku  braku  możliwości  realizacji  zamówienia  Klienta  z  przyczyn  od  spółki  niezależnych,  Spółka

poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość zwrotną na wskazany przez Klienta adres e-mail

lub  przekaże  informację  drogą  telefoniczną  na  numer  wskazany  przy  składaniu  zamówienia,  w  terminie

wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

5. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi:  

a) anulowanie całości zamówienia, 

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie,
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c)  podział  zamówienia  i  wyznaczenie  nowego  terminu  realizacji  w  odniesieniu  do  tej  części

zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie.

6. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa

w ust. 5 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem

z przyczyn nie leżących po stronie Spółki),  Spółka dostarczy Klientowi produkty,  co do których zamówienie

może być zrealizowane w terminie,  w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient

zostanie powiadomiony na adres poczty wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Klient może

odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 8 regulaminu.  

7.  W  przypadku  podania  przez  Klienta  błędnego  lub  niedokładnego  adresu,  Spółka  nie  ponosi

odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym

dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 5 Czas realizacji zamówień

1. Spółka zamieszcza na stronie serwisu internetowego wlepki.com przedstawiającej dany produkt informację

o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od

pracy,  w  ciągu  których  nastąpi  nadanie  przesyłki  z  przedmiotem  zamówienia. Powyższa  informacja  to

orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu

zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Czas realizacji zamówienia jest podawany z

uwzględnieniem  terminu  skompletowania  wszystkich  zamówionych  produktów.  Czas  realizacji

zamówienia wynosi do 14 (czternastu) dni roboczych.

2.  Na terenie  Polski  przedmiot  zamówienia  może  być dostarczony  za  pośrednictwem firmy kurierskiej

DPD pod wskazany przez Klienta adres.

3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania

przez Klienta  nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. 

§ 6 Warunki reklamacji

1.   Spółka  jest  odpowiedzialna  wobec  Klienta,  jeżeli  sprzedany  produkt  ma  wadę  fizyczną  lub  prawną

(rękojmia),  gdzie  wadą  fizyczną  jest  niezgodność  dostarczonych  produktów  z  umową.  

2. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go

o sposobie dalszego postępowania.    

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty

wraz  z  dowodem  zakupu  tego  produktu  (produktów)  do  Spółki  i  opisem  reklamacji.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na

wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu,

Spółka  zwróci  należność  niezwłocznie  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa.

§ 7 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy



1. Klient  może  zrezygnować  z  zamówienia,  jeśli  składające  się  na  nie  produkty  nie  zostały  jeszcze

przygotowane do wysyłki  kontaktując  się  ze  spółka  pod numerem telefonu  695-087-650 albo  mailowo

druk@wlepki.com

2.  Konsument  może  odstąpić  od  umowy  sprzedaży  produktu  zakupionego  w  serwisie  internetowym

wlepki.com  w  ciągu  14  (czternastu)  dni  kalendarzowych  bez  podawania  przyczyny  oraz  bez  ponoszenia

kosztów. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest

realizowane w częściach.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art.

38 ustawy z dnia 30 maja   2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U.

z 2014r.,  poz.  827)  o  świadczenie  usług,  jeżeli  przedsiębiorca  wykonał  w  pełni  usługę  za  wyraźną  zgodą

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez

przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

4.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przed-

miotem świadczenia jest  rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji  Konsumenta lub

służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb  (zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy z dnia 30 maja 

2014 r. o prawach konsumenta, tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014r., Dz.U. z 2014r., poz.827).

5.  Odstąpienie  od  umowy  zgodnie  z  ust.  2  powyżej  wymaga  złożenia  oświadczenia  na  piśmie  w  terminie

wskazanym w ust. 2 powyżej.

6. W takim przypadku Konsument   zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niewykraczającym

poza  konieczny  do  stwierdzenia  charakter  produktu,  a  także  jej  cechy  i  funkcjonowanie.  Spółka  zwróci

Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta  należność.

7.  Bezpośredni  koszt  zwrotu  produktu  w wyniku  odstąpienia  ponosi  Konsument.  Jednocześnie  Konsument

ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób

wykraczający  poza  konieczny  do  stwierdzenia  charakter  produktu,  jego  cechy  lub  funkcjonowanie.  

8.  Konsument,  który  odstąpił  od  umowy  ma  obowiązek  zwrócić  produkt  Spółce,  niezwłocznie,  jednak  nie

później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

9.  Spółka  nie  odbiera  kierowanych  do niej  przesyłek  odesłanych  za  pobraniem i  nie  odpowiada za  koszty

związane z takimi przesyłkami. 

§ 8 Zwrot należności Klientom

1.  Spółka  dokona  zwrotu  należności  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  w  ciągu  14  dni  kalendarzowych

w przypadku:  

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia

część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; 

b)  zwrotu  produktu  (odstąpienia  od  umowy)  z  zamówienia,  które  zostało  dostarczone  za

pośrednictwem firmy kurierskiej;
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c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu.

2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności

otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta

dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta, z którego została dokonana zapłata.

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu

wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres

mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego

numeru  rachunku  bankowego  lub  gdy  odpowiedź  nie  będzie  zawierać  danych  umożliwiających  dokonanie

zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są

one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku

bankowego.    

§ 9 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie

składania  zamówienia  w serwisie  internetowym wlepki.com.  Podanie  danych osobowych  przez  Klienta  jest

dobrowolne,  jednakże  brak  zgody  na  przetwarzanie  przez  Spółkę  danych  osobowych  może  uniemożliwiać

świadczenie  przez  Spółkę  usług  drogą  elektroniczną  oraz  dokonywanie  przez  Klienta  zakupów  w  Sklepie

Internetowym wlepki.com.

2.  Spółka  przetwarza dane osobowe w celu  świadczenia  usług drogą elektroniczną,  zawierania  z  Klientem

i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta z serwisu internetowego wlepki.com. 

3.  Klient  oświadcza,  iż  podane  przez  niego  dane  osobowe  są  danymi  Klienta.  

§ 10 Postanowienia końcowe

1.  Informacje  o  produktach  zamieszczone  w  serwisie  internetowym  wlepki.com  nie  stanowią  oferty

w rozumieniu kodeksu cywilnego.  

2.  Spółka dokłada wszelkich  starań by świadczone usługi  w ramach prowadzonego serwisu  internetowego

wlepki.com były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia

dostępności  serwisu  internetowego  wlepki.com  w  przypadku  konieczności  przeprowadzenia  konserwacji,

przeglądu,  wymiany  sprzętu  lub  też  w  związku  z  koniecznością  modernizacji  lub  rozbudowy  serwisu

internetowego wlepki.com.   

3. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu

na  komputerze  Klienta,  a  rzeczywistym  wyglądem  produktu  (kolor,  proporcje  itp.).  Klientowi  przysługuje

uprawnienie  do  odstąpienia  od  umowy  zgodnie  z  postanowieniami  §  7  regulaminu.  

4.  W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,  a zwłaszcza

Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta ( tekst jednolity z dnia

24 czerwca 2014r., Dz.U. z 2014r., poz.827).    

5.  Spółka  zastrzega  sobie  prawo do  zmiany  regulaminu  z  ważnych  przyczyn  technicznych,  prawnych  lub/i



organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7

dni  od  momentu  udostępnienia  na  stronie  serwisu  internetowego  wlepki.com  zmienionego  regulaminu.

Zamówienia  złożone  przez  Klientów  przed  wejściem  w  życie  zmian  regulaminu  są  realizowane  według

dotychczasowych postanowień regulaminu.  


