
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.vacat24.pl

 Treœæ niniejszego regulaminu udostêpniona jest przed zawarciem umowy sprzeda¿y nieodp³atnie w 
formie, która umo¿liwia pozyskanie , odtworzenie i utrwalenie regulaminu przez wydrukowanie, 

zapisanie na odpowiednim noœniku lub pobranie w formie PDF. Pobranie regulaminu w formie PDF 
wymaga posiadania bezp³atnej przegl¹darki plików obs³uguj¹cych format PDF - program mo¿na pobraæ 

ze strony internetowej http://get.adobe.com/pl/reader/

Sklep internetowy dostêpny pod adresem internetowym www.vacat24.pl prowadzony jest przez VACAT 
Marek Skoczylas, firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœci 

Gospodarczej.

Siedziba/adres korespondencyjny:

VACAT ul.1-go Maja 6, 44-190 Knurów

Dane kontaktowe:

adres poczty elektronicznej: kontakt@vacat24.pl

numery telefonów: 32 330 0 601, 733 845 567

Definicje pojêæ u¿ytych w regulaminie:

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23.04.64r Kodeks Cywilny (Dz.U.1964 nr 16,poz.93 ze zm.)

Konsument - zgodnie z art..221 ustawy z dnia 23.04.64r Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna 
dokonuj¹ca ze sprzedawc¹ czynnoœci prawnej nie zwi¹zanej bezpoœrednio z jej dzia³alnoœci¹ 

gospodarcz¹ lub zawodow¹.

Produkt/towar - rzecz ruchoma bêd¹ca przedmiotem umowy sprzeda¿y miêdzy konsumentem a 
sprzedawc¹.

Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.

Sklep internetowy - sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcê pod adresem elektronicznym 
www.vacat24.pl

Sprzedawca - VACAT Marek Skoczylas, 44-190 KNURÓW, ul.1-go Maja 6, NIP: 631-102-51-46.

Umowa sprzeda¿y - umowa sprzeda¿y zawierana za poœrednictwem sklepu internetowego miêdzy 
konsumentem a sprzedawc¹.

Ustawa o prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30.05.2014r o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 
827)

 

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin okreœla ogólne zasady oraz sposób sprzeda¿y prowadzonej przez VACAT Marek 
Skoczylas za poœrednictwem sklepu internetowego dostêpnego pod adresem internetowym 

www.vacat24.pl .



2. Konsument nie mo¿e zrzec siê praw przyznanych mu w ustawie o prawach Konsumenta. 
Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta ni¿ postanowienia ustawy s¹ niewa¿ne, a w ich 

miejsce stosuje siê przepisy ustawy. 

§2
Zamówienia

 

1. Konsument mo¿e sk³adaæ zamówienia na produkty dostêpne w asortymencie Sklepu internetowego 
w nastêpuj¹cy sposób:

a) poprzez formularz dostêpny na stronie internetowej Sklepu internetowego,

b) e-mailem wysy³aj¹c wiadomoœæ kontakt@vacat24.pl .

c) telefonicznie pod numerem telefonu: 32 330 0 601

 

2. W celu realizacji zamówienia prosimy o podanie nastêpuj¹cych danych: imiê nazwisko 
zamawiaj¹cego, nazwa i dane rejestrowe firmy (w przypadku osoby prawnej), adres dostarczenia 

przesy³ki, adres e-mail, numer telefonu.

3. Ceny towarów na stronie internetowej Sklepu wyra¿one s¹ w z³otych polskich i zawieraj¹ podatek 
VAT.

4. O ³¹cznej cenie za towar jak równie¿ o kosztach dostawy - o obowi¹zku ich uiszczenia Konsument 
informowany jest podczas sk³adania zamówienia.

5. Po z³o¿eniu przez Konsumenta zamówienia, sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Umowa 
sprzeda¿y zostaje zawarta z chwil¹ przes³ania potwierdzenia przyjêcia zamówienia do realizacji przez 

Sklep internetowy na adres e-mail Konsumenta wraz z podaniem wszystkich istotnych sk³adników 
zamówienia oraz potwierdzeniem zawarcia umowy sprzeda¿y miêdzy Konsumentem a sprzedawc¹.

 
§3

P³atnoœci

 

1. Przelewem – Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysy³a go na adres wskazany przez Klienta po 
zaksiêgowaniu wp³aty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu 

b¹dŸ w e-mailu do Klienta.

2. Za pobraniem - Sklep wysy³a towar na adres wskazany przez Klienta firm¹ spedycyjn¹. Klient p³aci 
za zamówiony towar i przesy³kê kurierowi przy odbiorze towaru.

3. W przypadku wyboru formy p³atnoœci przelewem, p³atnoœæ powinna byæ dokonana w ci¹gu 14 dni od 
dnia zawarcia umowy sprzeda¿y na konto bankowe wskazane w wiadomoœci e-mail potwierdzaj¹cej 

zamówienie.

 

§4
Wysy³ka towaru



 

1. Zamówiony towar Sklep wysy³a za poœrednictwem firm wysy³kowych:

a) Firma Kurierska

b) Poczta Polska

2. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest przez Konsumenta w trakcie sk³adania zamówienia.
 

§5

Terminy i koszty dostawy

W przypadku wybrania przewoŸnika Firmy kurierskiej dostawa towaru odbywa siê w ci¹gu jednego dnia 
roboczego od dnia wydania go przewoŸnikowi. W przypadku wybrania Poczty Polskiej dostawa towaru 
dla przesy³ek poleconych priorytetowych odbywa siê w ci¹gu dwóch dni roboczych od dnia wydania go 

przewoŸnikowi.

Poczta Polska

przesy³ka polecona priorytetowa - 13z³

Kurier

przesy³ka kurierska - 16,50z³ / przesy³ka kurierska pobranie 21z³.

 

§6
Reklamacja

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialnoœci sprzedawcy wobec Konsumenta z tytu³u prawa do rêkojmi za 
wadê fizyczn¹ okreœlona jest ustaw¹ z dnia 23.04.64r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca zobowi¹zany jest dostarczyæ Konsumentowi towar bez wad.

3. Reklamacjê mo¿na z³o¿yæ w nastêpuj¹cy sposób:

a) pisemnie na adres: VACAT ul.1-go Maja 6, 44-190 Knurów

b) za poœrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@vacat24.pl

c) telefonicznie pod numerem telefonu: 32 330 0 601

d) osobiœcie w siedzibie sprzedawcy: VACAT ul.1-go Maja 6, 44-190 Knurów

4. Reklamacja powinna zawieraæ:

a) imiê i nazwisko Konsumenta

b) nazwê towaru/datê zakupu

c) datê wyst¹pienia wady

d) opis/rodzaj dostrze¿onej wady



e) ¿¹danie Konsumenta wynikaj¹ce z przepisów Kodeksu Cywilnego o rêkojmi: naprawa, wymiana na 
nowy wolny do wad, obni¿enie ceny, odst¹pienie od umowy o ile wada jest istotna.

5. Sprzedawca ustosunkuje siê do ¿¹dañ Konsumenta niezw³ocznie, nie póŸniej ni¿ w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania ¿¹dania Konsumenta.

6. Reklamowany towar nale¿y odes³aæ lub dostarczyæ osobiœcie na adres sprzedawcy: VACAT ul.1go 
Maja 6, 44-190 Knurów.

 

 §7
Prawo odst¹pienia od umowy

 

1. Konsument, który zawar³ umowê na odleg³oœæ, mo¿e w terminie 14 dni odst¹piæ od niej bez podania 
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyj¹tkiem kosztów okreœlonych w punkcie jedenastym oraz 

punkcie czternastym niniejszego regulaminu.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w punkcie pierwszym wystarczy wys³anie oœwiadczenia 
przed jego up³ywem.

3. Oœwiadczenie o odst¹pieniu od umowy mo¿na z³o¿yæ w nastêpuj¹cy sposób.

a) pisemnie na adres: VACAT ul.1-go Maja 6, 44-190 Knurów.

b) za poœrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@vacat24.pl

c) osobiœcie w siedzibie sprzedawcy: VACAT ul.1-go Maja 6, 44-190 Knurów.

4. Konsument mo¿e z³o¿yæ oœwiadczenie o odst¹pieniu od umowy przy pomocy formularza. Wzór 
formularza. Skorzystanie z powy¿szego wzoru formularza nie jest obowi¹zkowe lecz stanowi u³atwienie 

dla Konsumenta.

5. Bieg terminu na odst¹pienie od umowy rozpoczyna siê:

a) dla umowy, w wykonaniu, której sprzedawca wydaje towar, bêd¹c zobowi¹zany do przeniesienia jego 
w³asnoœci - od objêcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazan¹ przez niego osobê trzeci¹ 

inn¹ ni¿ przewoŸnik, a w przypadku umowy, która:

- obejmuje wiele towarów, które s¹ dostarczane osobno, partiami lub w czêœciach - od objêcia w 
posiadanie ostatniego towaru, partii lub czêœci,

- polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony - od objêcia w posiadanie 
pierwszego z towarów

b) dla pozosta³ych umów - od dnia zawarcia umowy.

6. W przypadku odst¹pienia od umowy sprzeda¿y zawartej na odleg³oœæ, umowê uwa¿a siê za nie 
zawart¹.

7. Sprzedawca ma obowi¹zek niezw³ocznie, nie póŸniej ni¿ w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
oœwiadczenia Konsumenta o odst¹pieniu od umowy, zwróciæ Konsumentowi wszystkie dokonane przez 
niego p³atnoœci, w tym koszty dostarczenia towaru z wyj¹tkiem dodatkowych kosztów wynikaj¹cych z 

wybranego przez Konsumenta sposobu innego ni¿ najtañszy zwyk³y sposób dostawy dostêpny w 
sklepie internetowym www.vacat24.pl



8. Sprzedawca dokonuje zwrotu p³atnoœci przy u¿yciu takiego samego sposobu p³atnoœci, jakiego u¿y³ 
Konsument, chyba, ¿e Konsument wyraŸnie zgodzi³ siê na inny sposób zwrotu, który nie wi¹¿e siê dla 

niego z ¿adnymi kosztami.

9. Jeœli sprzedawca nie zaproponowa³, ¿e sam odbierze towar od Konsumenta, mo¿e wstrzymaæ siê ze 
zwrotem p³atnoœci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub 

dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes³ania, w zale¿noœci od tego, które zdarzenie nast¹pi 
wczeœniej.

10. Je¿eli Konsument wybra³ sposób dostarczenie towaru inny ni¿ najtañszy zwyk³y sposób 
dostarczenia oferowany przez sprzedawcê, sprzedawca nie jest zobowi¹zany do zwrotu Konsumentowi 

poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Konsument ma obowi¹zek zwróciæ towar sprzedawcy, lub przekazaæ go osobie upowa¿nionej przez 
sprzedawcê niezw³ocznie do odbioru, jednak nie póŸniej ni¿ w terminie 14 dni od dnia, w którym 

odst¹pi³ od umowy, chyba, ¿e sprzedawca zaproponowa³, ¿e sam odbierze towar.

12. Do zachowania terminu, o którym mowa w punkcie dwunastym wystarczy odes³anie towaru przed 
jego up³ywem na adres sprzedawcy: VACAT ul.1-go Maja 6, 44-190 Knurów.

13. Konsument ponosi tylko bezpoœrednie koszty zwrotu towaru.

14. Konsument ponosi odpowiedzialnoœæ za zmniejszenie wartoœci towaru bêd¹ce wynikiem korzystania 
z niego w sposób wykraczaj¹cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania 

towaru.

15. Prawo odst¹pienia od umowy zawartej na odleg³oœæ nie przys³uguje Konsumentowi w odniesieniu 
do umów:

a) o œwiadczenie us³ug, je¿eli sprzedawca wykona³ w pe³ni us³ugê za wyraŸn¹ zgod¹ Konsument, który 
zosta³ poinformowany przed rozpoczêciem œwiadczenia, ¿e po spe³nieniu œwiadczenia przez 

sprzedawcê utraci prawo odst¹pienia od umowy,

b) w której przedmiotem œwiadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wed³ug 
specyfikacji Konsumenta lub s³u¿¹cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c) w której przedmiotem œwiadczenia jest towar ulegaj¹cy szybkiemu zepsuciu lub maj¹cy krótki termin 
przydatnoœci do u¿ycia ,

d) w której przedmiotem œwiadczenia jest towar dostarczany zapieczêtowanym opakowaniu, którego po 
otwarciu opakowania nie mo¿na zwróciæ ze wzglêdu na ochronê zdrowia lub ze wzglêdów 

higienicznych, je¿eli opakowanie zosta³o otwarte po dostarczeniu,

e) w której przedmiotem œwiadczenia s¹ towary, które po dostarczeniu, ze wzglêdu na swój charakter, 
zostaj¹ nieroz³¹cznie po³¹czone z innymi towarami,

f) w której Konsument wyraŸnie ¿¹da³, aby sprzedawca do niego przyjecha³ w celu dokonania pilnej 
naprawy lub konserwacji: je¿eli sprzedawca œwiadczy dodatkowo inne us³ugi ni¿ te, których wykonania 
Konsument ¿¹da³, lub dostarcza towary inne ni¿ czêœci zamienne niezbêdne do wykonania naprawy lub 
konserwacji: prawo odst¹pienia od umowy przys³uguje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych 

us³ug lub towarów,

g) w której przedmiotem œwiadczenia s¹ nagrania dŸwiêkowe lub wizualne albo programy komputerowe 
dostarczane w zapieczêtowanym opakowaniu, jeœli opakowanie zosta³o otwarte po dostarczeniu,

h) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism z wyj¹tkiem umowy o prenumeratê



i) o dostarczenie treœci cyfrowych, które nie s¹ zapisane na noœniku materialnym, je¿eli spe³nianie 
œwiadczenia rozpoczê³o siê za wyraŸn¹ zgod¹ Konsumenta przed up³ywem terminu od odst¹pienia od 

umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcê o utracie prawa odst¹pienia od umowy.

 

§8
Pozas¹dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeñ oraz zasady odstêpu od tych 

procedur

 

1. Informacje na temat mo¿liwoœci skorzystania z pozas¹dowych sposobów rozpatrywania reklamacji 
jak równnie¿ dochodzenia roszczeñ oraz zasady dostêpu do tych procedur s¹ udostêpniane na 

stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich 
Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarz¹dowych udzielaj¹cych pomocy 

Konsumentom.

2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddzia³y prowadz¹ mediacje 
maj¹ce na celu rozwi¹zanie sporu miêdzy sprzedawc¹ a Konsumentem. Mediacje prowadzone s¹ na 

wniosek Konsumenta lub z urzêdu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej.Informacje dotycz¹ce 
procedury mediacyjnej znajduj¹ siê w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych 

Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136

3. Konsumenci mog¹ skorzystaæ ze sta³ych polubownych s¹dów konsumenckich, dzia³aj¹cych przy 
Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php S¹dy te 

rozpatruj¹ spory o prawa maj¹tkowe wynikaj¹ce z umów sprzeda¿y i œwiadczenia us³ug.

4. Konsumenci mog¹ równie¿ uzyskaæ  bezp³atn¹ pomoc prawn¹ u miejskich lub powiatowych 
rzeczników Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php 

5. Pomoc prawn¹ dla Konsumentów œwiadcz¹ równie¿ organizacje pozarz¹dowe takie jak Federacja 
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane s¹ pod bezp³atnym numerem 

infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za poœrednictwem poczty e-mail: 
porady@dlakonsumentow.pl

 

§9
Dane osobowe

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumenta tylko i wy³¹cznie w celu nawi¹zania, 
ukszta³towania treœci, zmiany lub rozwi¹zania stosunku prawnego ³¹cz¹cego sprzedawcê z 

Konsumentem.

 

§10

Postanowienia koñcowe

1. Umowy sprzeda¿y zawierane w jêzyku polskim, zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem.



2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj¹ zastosowanie nastêpuj¹ce przepisy 
prawa polskiego:

a) ustawa z dn.23.04.64r. Kodeks Cywilny (Dz.U.nr 16,poz.93 z póŸn.zm.),

b) ustawa o prawach konsumenta z dn.30.05.14r.(Dz.U.2014r.poz.827 ze zm.).

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu 
z wa¿nych powodów, w szczególnoœci:

a) zmiany w zakresie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,

b) zmiany sposobów i terminów zap³aty,

c) zmiany sposobu dostawy, form p³atnoœci oraz kosztów dostawy.

4. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o zmianach w Regulaminie, z co najmniej 14-dniowym 
wyprzedzeniem przed dniem wejœcia w ¿ycie zmian poprzez zamieszczenie 
na stronie sklepu internetowego stosownej informacji o zmianie Regulaminu,

 a tak¿e przes³ania na adres poczty elektronicznej e-mail Konsumenta, 
który zawar³ umowê o œwiadczenie us³ug droga elektroniczn¹ dotycz¹cej prowadzenia konta, 

stosownej informacji na temat zmiany Regulaminu.

5. Zmiany regulaminu nie bêd¹ w ¿aden sposób naruszaæ praw Konsumentów 
korzystaj¹cych ze sklepu internetowego przed dniem wejœcia w ¿ycie zmian, 

w szczególnoœci nie bêd¹ mia³y wp³ywu na z³o¿one lub zrealizowane zamówienia. 
Zamówienia przyjête do realizacji obowi¹zuje Regulamin aktualny w chwili z³o¿enia zamówienia.

6. Niniejszy Regulamin obowi¹zuje od 25.12.2014r.
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