
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.gama.gda.pl 

 
Sklep internetowy dostępny pod adresem www.gama.gda.pl prowadzony jest przez P.H.U. "Gama" Spółkę z o.o. 
wpisaną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru 
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000010245.  
 
Siedzibą firmy jest Gdańsk, ul. Heweliusza 10. Firma jest zarejestrowana pod numerem NIP 583-27-39-853, Regon 
192538905.  

 
I. Strony transakcji i procedura zakupu towarów 

 

 

1. Stronami transakcji są: stroną dokonującą zakupów zwaną dalej Klientem jest osoba fizyczna posiadająca 
zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w 
ofercie sklepu internetowego www.gama.gda.pl zwanym dalej sklepem internetowym. Właścicielem sklepu 
jest P.H.U. "Gama" Spółka z o.o. zwana dalej Sprzedawcą. 

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.gama.gda.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i 
prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

3. Wystawiony asortyment nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
4. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w 

polskich złotych. Ceny nie zawierają kosztu transportu. 
5. Każda transakcja dokumentowana jest właściwym dowodem sprzedaży. 
6. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie. 
7. Realizacja zamówień odbywa się według kolejności wpływania zamówień Klientów do wyczerpania zapasu. 
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny pokazywanych towarów oraz ich wprowadzania czy też 

wycofania. 
9. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci internetowej, w związku z czym zamówienia są 

przyjmowane 7 dni w tygodniu (w wyjątkowych wypadkach faksem lub telefonicznie - patrz: "Kontakt"). 
10. Zamówienia złożone w piątek po godz.15.00 oraz w niedziele i święta będą rozpatrywane kolejnego dnia 

roboczego. 
11. Przed złożeniem zamówienia Klienci proszeni są o zapoznanie sie z treścią niniejszego regulaminu. 
12. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie jego złożenia. Wiadomość ta stanowi 

informację o otrzymaniu zamówienia przez Sprzedawcę. 
13. Następnie Klient otrzyma w ciągu dwóch dni roboczych w postaci e-maila lub telefonicznie potwierdzenie 

przyjęcia zamówienia do realizacji z cenami, kosztami i warunkami dostawy wiążącymi strony transakcji. 
14. Czas dostawy stanowią łącznie czas realizacji zamówienia i czas transportu. 
15. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych. W przypadku braku zamówionego towaru w 

magazynie czas ten może się wydłużyć (za zgodą Klienta). 
16. Czas transportu zależy od wybranego spedytora i wynosi od 2 do 7 dni roboczych. 
17. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranej formy płatności i spedytora: Poczta Polska z pobraniem, Poczta 

Polska z przedpłatą, firma kurierska z pobraniem, firma kurierska z przedpłatą. 
18. Zakupy o wartości powyżej 500 zł mieszczące się w paczce o standardowej wadze wymiarowej 

(wymiar/waga) przewoźnika, Sprzedający wysyła na koszt własny. W tym przypadku - biorąc pod uwagę 
wagę i wymiary przesyłki - Sprzedający zastrzega sobie prawo wyboru spedytora. 

19. W przypadku dostawy poza Polskę warunki ustala się indywidualnie. 
20. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w 

celu realizacji zamówienia. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu internetowego są 
przetwarzane wyłącznie dla potrzeb zamówienia, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom w celach 
innych niż realizacja zamówienia. 

21. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez 
osoby do tego nieupoważnione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych . 

22. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. 

 
II. Odbiór przesyłki i reklamacje 

 

 

1. Z chwilą odbioru towaru na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z 
posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. 

2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez 
nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają 
nadmiernych kosztów. W przypadku reklamacji prosimy skontaktować się ze Sprzedawcą. W celu 
usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy o przedstawienie dowodu zakupu. Paczkę prosimy starannie 
zapakować i wysłać z dopiskiem "Reklamacja" na adres Sprzedawcy (patrz: "Kontakt"). 

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie 
naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe, zostanie zaoferowany do 
wyboru inny dostępny towar lub zostaną zwrócone pieniądze w sposób uzgodniony z Klientem. 



 
III. Zwrot towaru 

 
 

 

1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient, który zawarł umowę na 
odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w 
terminie dziesięciu dni w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie 
oświadczenia przed jego upływem. Powyższe dotyczy towarów w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była 
konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

2. 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, 
dostarczania prasy. 

3. Równowartość kosztów nabycia z tytułu zwrotu będzie przekazana w sposób uzgodniony z Klientem w 
terminie 14 dni. 

IV. Gwarancja 
 

 

1. Wiele towarów dostępnych w sklepie jest objętych gwarancją producenta. Czas gwarancji każdego produktu 
oraz szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. 

2. Sprzedawca zapewnia sprawne działanie towaru, na które wydana jest karta gwarancyjna, pod warunkiem 
korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Towar uważa się 
za obciążony wadą fizyczną, jeżeli nie spełnia funkcji określonych przez producenta w instrukcji obsługi lub 
nie jest możliwa jego eksploatacja zgodnie z przeznaczeniem, a przyczyna niesprawności wynika z 
wewnętrznych własności urządzenia. 

3. Gwarancja nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany 
jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, regularnej konserwacji i naprawy lub wymiany części 
podlegających szybkiemu zużyciu oraz szkód spowodowanych: naprawami samodzielnymi Klienta albo w 
nieautoryzowanych serwisach, nieprawidłowym użytkowaniem. 

4. W przypadku wykrycia niesprawności towaru kupionego w sklepie internetowym i objętym gwarancją prosimy 
skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym wskazanym w karcie gwarancyjnej. 

5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikłych z niezgodności towaru z 
umową. 

 


