REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
1.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez
Drukarnię Logos, której właścicielem jest Logos Katarzyna Wrobel; adres: 56-100 Wołów Krzydlina
Mała 3; NIP 692-129-02-66; REGON 020608246,, za pośrednictwem sklepu internetowego www.drukarnia-

logos.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Drukarnię
Logos z siedzibą w Krzydlinie Małej usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
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§ 1 Definicje
Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.
Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za
pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
Dostawca – oznacza firmę kurierską lub Pocztę Polską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie
dokonywania Dostawy Towarów.
Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji
w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie
Internetowym.
Klient - oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę.
Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez
Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków
literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą
prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą
lub zawodową.
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla
korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
Sprzedawca - oznacza Logos Katarzynę Wróbel z siedzibą w Krzydlinie Małej 3, 56-100 Wołów, woj.
dolnośląskie, e-mail: kontakt@drukarnia-logos.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep
Internetowy, działające w domenie www.drukarnia-logos.pl lub aukcje internetowe wystawione na portalach
aukcyjnych przez Sprzedawcę.
Towar - oznacza produkt lub usługę przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Sklepu
Internetowego.
Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w
Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
§ 2 Postanowienia ogólne
Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej
do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów
należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z
Regulaminem.
Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony
Internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu treści reklamowych
dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci
Internet.
Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony Sklepu Internetowego przez Klientów lub
osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
§ 3 Korzystanie ze Sklepu Internetowego
Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się
przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień §4
Regulaminu.
Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w
Regulaminie.
Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla Użytkowników
Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów
komputerów oraz typów połączeń internetowych. Sprzedawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy
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wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika Internetu, umożliwi korzystanie ze
Sklepu Internetowego. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Sklepu
Internetowego, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka
Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash,
akceptująca pliki typu „cookies”.
W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z Usług dostępnych na
Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę,
formę, grafikę, mechanizm działania Sklepu Internetowego i Strony Sklepu Internetowego.
Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez
Klienta Sklepu Internetowego, Strony Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez
Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub
uzasadnione interesy Sprzedawcy.
Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest
dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta
działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą
elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Klientów przez osoby
nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane
wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z
sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie
Hasła.
§ 4 Rejestracja
W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.
Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Internetowym.
W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na
Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy
poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient
ustala indywidualne Hasło.
Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
a.
Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest
oznaczone jako opcjonalne;
b.
Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być
zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych
do formularza rejestracyjnego;
c.
Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu;
d.
Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w
formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na jego rzecz oraz dla celów statystycznych, przy
czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i
usuwania.
Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
a.
przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;
b.
zawarciem umowy o świadczenie usług przez Sprzedawcę w postaci prowadzenia Konta
Klienta;
c.
złożeniem przez Klienta oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są
zgodne z prawdą;
d.
upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w
formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta oraz dla celów
statystycznych i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty
elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą
techniczną Konta Klienta.
Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną
na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez
Sprzedawcę. Z tą chwilą założone zostaje Konto Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta
Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.
Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom
trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu
osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z
wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło,
wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.
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Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub
rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. W przypadku zastosowania przez
Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań
zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
§ 5 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień
Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy.
Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia
cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia „DO
KOSZYKA” pod danym Towarem znajdującym się na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu
całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie
przez wysyłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację
odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy
podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.
Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży
Towarów będących przedmiotem zamówienia.
Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej
potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o
przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 4 powyżej.
Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie
Internetowym zamówionego przez Klienta Towaru.
W przypadku braku w Sklepie Internetowym zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji
zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie
możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą
elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
a.
anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z
obowiązku realizacji zamówienia);
b.
anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym
terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w
jakim nie jest ona możliwa)
W przypadku braku zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych
przyczyn, w szczególności w przypadku niemożności pozyskania przez Sprzedawcę zamówionego Towaru w
racjonalnym terminie, może on odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty jej
zawarcia. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Sprzedawca zwróci Klientowi
zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na
zasadach szczegółowo wskazanych w §7 poniżej.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternaście) dni od
jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu
informatycznego Sklepu Internetowego, w tym Strony Internetowej Sklepu, w szczególności w przypadku
wyświetlania na stronie błędnych cen lub opisów produktów. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została
dokonana z góry – Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na zasadach szczegółowo wskazanych w §7 poniżej.
W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty
elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem §5 ust. 15 poniżej.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej
Sklepu, wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz udzielania
Kupującym dodatkowych rabatów (na zasadach ustalonych w odrębnym Regulaminie) bądź wprowadzania w
nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub
warunków akcji promocyjnych (rabatowych), które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zmieszczone przy danym Towarze:
są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze
sposobu Dostawy.
nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: dopłaty za wskazane godziny
dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów.
Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej
Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po
dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.
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W chwili złożenia przez Klienta zlecenia na Stronie Internetowej Sklepu powstaje automatycznie
zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez Sprzedawcę. Wycofanie zlecenia jest możliwe tylko
wówczas, gdy projekt dostarczony przez Klienta nie został oddany jeszcze do druku. Wniosek o wycofanie
zlecenia przez Klienta należy składać wyłącznie na piśmie.
16.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a.
przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta
zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś wysyłka
dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b.
gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja
zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w
Sklepie Internetowym);
c.
za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych, PayU oraz Przelewy24 w tym: kart debetowych,
kredytowych, przedpłaconych, przekazem, przelewem on-line.
16. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z
siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych
osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych
przez zintegrowane systemy płatnicze.
18. Klient nie ma możliwości zapłaty za cześć zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze, chyba że
Sprzedawca i Klient ustalą inaczej.
17. Klient może modyfikować zamówienie, do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej Klienta informacji
potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć zakresu
przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części zamówienia, zmiany adresu Dostawy, lub zmiany
danych na fakturze VAT. W przypadku dodania przez Klienta nowych Towarów do zamówienia będącego już w
trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez Sprzedawcę, może wpłynąć to na przedłużenie czasu
realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana
przez Klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od
dnia dokonania modyfikacji przez Klienta. Zasady zwrotu należności Klientom określono w §7 i §8 poniżej.
18. Sprzedawca może zamieścić na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych Dni roboczych,
potrzebnych do realizacji zamówienia. Termin ten liczony jest od dnia akceptacji lub dostarczenia prawidłowo
przygotowanych plików graficznych i jest traktowany jako dzień zerowy.
19. Sprzedawca dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie. Sprzedawca
dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn zewnętrznych, między innymi
braków w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego oraz przyczyn leżących po stronie
dostawców przesyłek. Mogą również wystąpić problemy techniczne wynikające z awarii maszyn. Opóźnienia w
realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności
odszkodowawczych Sprzedawcy względem Klienta.
20. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany
przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
21. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana
jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
21. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w
obecności pracownika Dostawcy.
22. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub
uszkodzenia przesyłki.
23. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy
po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
24. Dokonując zakupów na Stronie Internetowej Sklepu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur
korygujących drogą elektroniczną. Klient ma również możliwość pobrania e-faktury, logując się na Stronie
Internetowej Sklepu.
25. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu
zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania
zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą
elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
§ 6 Materiały do druku
1. Prace w formie pliku graficznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. Sprzedawca
nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji.
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Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez
Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe,
Sprzedawca ma prawo odmówić jego realizacji.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści
projektu graficznego.
Materiały, które Sprzedawca otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych
na Stronie Internetowej Sklepu.
W przypadku niezgodności danych przesłanych przez Klienta z instrukcją umieszczoną na Stronie Internetowej
Sklepu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, co jest jednoznaczne z warunkową lub negatywną
weryfikacją plików graficznych.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku.
W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia
przez Klienta poprawnych danych.
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827),
Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za
wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 9 niniejszego paragrafu, w terminie 14 (czternastu) dni. Bieg terminu
do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia
jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę
trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
i. obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od
objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,
ii. polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony - od objęcia w
posiadanie pierwszego z Towarów;
b. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o
odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient odstępując
od umowy może skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie
jest to obowiązkowe.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat (wysłać do): Drukarnia Logos Katarzyna Wróbel Krzydlina mała 3 56-100 Wołów
e-mail: kontakt@drukarnia-logos.pl

„ - Ja/My* ………… niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy*……./umowy dostawy następujących rzeczy*…../umowy o dzieło polegającej na wykonaniu
następujących rzeczy*……./o świadczenie następującej usługi*
- Data zawarcia umowy*………../odbioru*…………….
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………..
- Adres konsumenta(-ów) ……………..
- Podpis konsumenta(-ów) …………..(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data ………………….”
(*) niepotrzebne skreślić
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Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient
może także odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia pocztą na adres Sprzedawcy wskazany w
ustępie 3 powyżej lub drogą elektroniczną przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy
wskazanego w ust. 3 powyżej niniejszego paragrafu lub przez przesłanie innego równoważnego w treści
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.\
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Klient na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną)
potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.
Zwrot płatności otrzymanych od Klient, w tym kosztów dostarczenia Towaru nastąpi nie później niż w terminie 14
(czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od
umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
użył Klient, bez ponoszenia przez Klienta jakichkolwiek opłat związanych z zwrotem, chyba że Klient wyraźnie
zgodził się na inny sposób zwrotu, który to sposób nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami. Jeżeli Klient
wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez

Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez Klienta dodatkowych
kosztów.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem
płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub do chwili dostarczenia przez
Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do
odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca
zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego
upływem.
9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
10. Jeżeli w wykonaniu umowy sprzedaży Sprzedawca dostarczył Towar Klientowi do miejsca, w którym
zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Towaru na swój koszt, gdy
ze względu na charakter Towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
12. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy
zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według
specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin
przydatności do użycia;
c. w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego
po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e. w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu.
§ 8 Reklamacje i gwarancje
1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania
reklamacyjnego.
3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez
Klienta.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia.
Wyjątek stanowią reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy. W takim przypadku będą one rozpatrywane w
czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu wolnym.
Powyższe terminy są nieprzekraczalne dla udzielenia odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania
reklamacyjnego. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient
zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku, gdy
zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony
Klienta, Sprzedawca jest zobowiązany skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające
uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie
postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.
5. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie,
będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
6. Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy, druk cyfrowy oraz druk
wielkoformatowy i akceptuje ich konsekwencje.
7. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów
a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku
z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z
obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
8. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w
projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele
maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego
samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może
zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Towarów
dostarczonych przez Sprzedawcę.
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Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp.,
uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się
zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską.
W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Sprzedawca stosuje bigowanie przed procesem falcowania.
W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem
pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd
Sprzedawcy.
Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
a) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
b) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 2 mm,
c) różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / 5% ilości zamówionej.
d) przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm
e) przy wydrukach wielkoformatowych dopuszczalne odchylenie w wielkości zamawianego Towaru może wynosić
+ / - 5%.
Sprzedawca ocenia zasadność Reklamacji na podstawie zarchiwizowanych próbek.
Sprzedawca może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części Towaru.
Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi Kupujący.
Towar typu folie, fototapety, naklejki, plakaty itp. nie podlega reklamacji po ich wyklejeniu.
Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody
sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do
odmowy uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę.
Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
Materiały wykorzystane we wszelkich wzornikach wydawanych przez Sprzedawcę są przykładowymi i mogą
różnić się od tych, które stosowane są w druku. Różnica jest wynikiem stosowania materiałów pochodzących od
różnych producentów i mieści się w granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w
przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie
dostawa produktów do Klienta.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia mechaniczne wynikające ze złego użytkowania i/lub
montażu Towaru przez Klienta lub osoby trzecie oraz działania sił wyższych tj. warunki atmosferyczne
(niezależne od Sprzedawcy).
§ 9 Zwrot należności
Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych w
przypadku:
anulowania przez Klienta zamówienia lub części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w
takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);
odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę, zgodnie z postanowieniami §5 ust. 9 i §5 ust. 10 Regulaminu;
uznania przez Sprzedawcę reklamacji przy jednoczesnym braku możliwości naprawy lub wymiany na nowy
uszkodzonego Towaru.
Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:
w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy
Klienta.
w przypadku zapłaty „za pobraniem” na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do
przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli
pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o których mowa w
§8 ust. 2 powyżej, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie
będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności,
także gdy, zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych
danych wymaganych do przelewu. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po
uzyskaniu ww. danych od Klienta.
§ 10 Usługi nieodpłatne
Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nieodpłatną usługę drogą
elektroniczną w postaci Prowadzenia Konta Klienta.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania
dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany
Regulaminu.
Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §4 oraz
§5 Regulaminu.
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Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku
działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa
lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta jest uzasadnione względami
bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub
inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych
przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do
Konta Klienta. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta drogą elektroniczną
na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
§ 11 Odpowiedzialność
Sprzedawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i
udostępnianiu Stron Internetowych Sklepu, jeśli powodem jest:
modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania
Sprzedawcy;
siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sprzedawcy).

O planowanych przez Sprzedawcę przerwach lub zakłóceniach w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu
Stron Internetowych Sklepu, Sprzedawca poinformuje z wyprzedzeniem Klientów posiadających Konto Klienta w formie
wiadomości elektronicznej.
2.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w
przypadku umów zawieranych z klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność
tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta
będącego Przedsiębiorcą.
3.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług
świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów
telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak
odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą
wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
4.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu
Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub
wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak,
jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn
zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
5.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami
Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z
obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
6.
Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa
§ 12 Dane osobowe i pliki „Cookies”
1.
Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji
oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności
określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
2.
Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do
przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną
przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
3.
Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu
Inspektorowi Danych Osobowych.
4.
Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że
niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie
Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia
bez Rejestracji Konta Klienta.
5.
Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich
poprawiania i usuwania.
6.
Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w
przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie
uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie
danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
7.
Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich
przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów
traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie
bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
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Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym
osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego
organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom
internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą
oglądalności Stron Internetowych Sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów.
Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron
Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego
Klienta.
Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach
końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian
konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych
urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
statystycznych.
Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia
końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub
uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.
§ 13 Rozwiązanie umowy
(nie dotyczy zamówień/umów sprzedaży)
Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez
podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww.
umowy oraz postanowień poniżej.
Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez
zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość,
umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta, przy czym rozwiązanie umowy
następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.
Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta
stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
§ 14 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio
obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.
Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub
pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.
Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez
umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu,
zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego
przez okres co najmniej 10 (dziesięć) kolejnych Dni roboczych, zaś Klienci posiadający Konto Klienta zostaną
dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez
nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem)
Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta,
nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7
(siedem) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy
zgodnie z postanowieniami §12.
Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na
podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów
obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i
odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w
pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania
sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego
Regulaminu jest prawo polskie.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2015r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego
Formularz reklamacyjny
Zamówienie nr ……….z dn. ……………………

Dane Zamawiającego:
Nazwa firmy:
Imię i nazwisko …………………………………………………………….…
Adres: ………………………………………………………………………………
Nr tel.: ……………………………………………………………………………..
e-mail: ……………………………………………………………………………..
Data otrzymania zamówienia: …………………………………………
Powód reklamacji*:












błędna kolorystyka
nieprawidłowe klejenie
nie prawidłowa ilość lub kolejność stron
błędny format
nieprawidłowe uszlachetnianie
nieprawidłowa oprawa
nieprawidłowe przycięcie
nieprawidłowe falcowanie
niewłaściwy surowiec
braki w nakładzie
inne

Dokładny opis reklamacji:
………………………………
Formularz należy wysłać na adres e-mail: kontakt@drukarnia-logos.pl
Do e-maila można dołączyć zdjęcia obrazujące powód reklamacji.
*Właściwe podkreślić.

