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REGULAMIN 

SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ ODZIEŻY MEDYCZNEJ  

W FIRMIE WOJDAK SP. Z O.O. W KIELCACH 

 

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Regulamin sklepu internetowego firmy WOJDAK  Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, który znajduje 
się na stronie internetowej sklep.wojdak.pl określa zasady składania zamówień, realizacji 
zamówień, formy zapłaty, kosztów dostawy, gwarancji oraz postępowania reklamacyjnego. 

2. Złożenie przez Klienta zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego WOJDAK, 
zwanego dalej Sklepem jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego 
Regulaminu oraz zobowiązaniem Klienta do przestrzegania jego postanowień. Niniejszy 
Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).  

3. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest firma WOJDAK Sp. z o.o. Zasady 
ochrony danych osobowych oraz ich przetwarzania obowiązujące w firmie WOJDAK są 
przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f  RODO tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania 
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora. 
 
                                                            § 2 

     Ilekroć w regulaminie jest mowa o, należy rozumieć: 

1. Spółka – firma WOJDAK Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, 25-217 Kielce, ul. Hauke Bosaka 11, 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160931, NIP 657-11-45-
166, REGON 290685237; 

2. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami);  
3. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r.(Dz. U. z 2014 r., poz.827); 
4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, 

której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach 
Sklepu; 

5. Sklep – sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.wojdak.pl za 
pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia; 

6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, 
której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach 
Sklepu; 

7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym; 
8. Zamówienie -  oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaż, 

określające rodzaj i liczbę Towaru; 
9. Strony Umowy – Spółka i Klient; 
10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta 

pomiędzy WOJDAK Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego 
Sklepu; 

11. Materiały – wszystkie pliki, teksty, zdjęcia oraz elementy graficzne znajdujące się na stronie 
sklep.wojdak.pl; 

12. Administrator danych osobowych (ADO) – WOJDAK Sp. z o.o.  
 

http://www.sklep.wojdak.pl/
http://www.sklep.wojdak.pl/
http://www.sklep.wojdak.pl/
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II.   ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ         
 

§ 3 
1. Sklep działający pod adresem sklep.wojdak.pl służy do dokonywania zakupów towarów, 

znajdujących się w ofercie sklepu, bez jednoczesnej obecności Stron, z wyłącznym 
wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

2. Realizacją zamówienia zajmuje się Dział Realizacji Zamówień Spółki. 
3. Zamówienie w Sklepie należy składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, poprzez 

prawidłowe przejście przez poszczególne fazy składania zamówienia: wybór towaru, wybór 
sposobu płatności i dostawy, przekazanie danych teleadresowych. 

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. 
5. Wszystkie ceny podawane są w PLN i zawierają podatek VAT, przy czym cena podana przy 

każdym towarze jest wiążąca obie Strony w chwili złożenia zamówienia. Cena towaru nie 
uwzględnia kosztów dostawy. 

6. Klient  po złożeniu zamówienia zostanie poinformowany o jego przyjęciu przez Spółkę za 
pośrednictwem wskazanego przez niego adresu poczty elektronicznej email lub faksem. 

7. Do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Spółką dochodzi z chwilą przesłania przez Klienta 
potwierdzonego przez Spółkę zamówienia. 

8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Spółka zawiadomi Klienta niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 48 h od dnia złożenia zamówienia, o braku możliwości jego 
realizacji. 

9. Zamówienie zostanie wysłane w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, chyba 
że Strony uzgodnią inny termin.  

10. Zamówione towary Spółka dostarcza do Klienta za pośrednictwem kuriera zgodnie z danymi 
zawartymi na potwierdzonym zamówieniu. 

11. W przypadku niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, Klient jest 
zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych powiadomić o tym 
Spółkę.  

12. Do każdego zamówionego towaru dołączony jest dowód zakupu wystawiony w dniu wysyłki 
towaru, zgodnie z przepisami prawa polskiego, w postaci faktury VAT. Koszty dostawy są 
wyszczególnione na dokumencie sprzedaży. 

13. W momencie dostawy towaru do Klienta jest on zobowiązany sprawdzić, czy faktura VAT 
została dołączona do przesyłki. Jeżeli do przesyłki nie został dołączony dokument sprzedaży, 
Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z Działem Realizacji Zamówień Spółki. 

14. Spółka akceptuje następujące formy zapłaty za zamówiony towar: 
- za pośrednictwem „przelewy24” 
- za pobraniem – płatności za zamówiony towar Klient dokonuje przy odbiorze przesyłki 
- przedpłata przelewem przed dostawą towaru, po zaksięgowaniu przedpłaty na koncie Spółki 
towar jest wysyłany 

 
III.  GWARANCJA  

§ 4 
1. Spółka udziela gwarancji jakości dla sprzedanego towaru na okres 2 lat od dnia dostarczenia 

towaru do Klienta. Po upływie tego terminu uprawnienia gwarancji wygasają. 
2. Produkowaną przez Spółkę odzież zawodową i ochronną cechuje niezmienny fason przypisany 

do danego modelu, standaryzacja rozmiarów oraz luzy konfekcyjne, które zapewniają komfort 
użytkowania zgodnie z obowiązującymi polskimi normami.  Tabele rozmiarowe podają 
wymiary sylwetki, a nie odzieży. Tak więc dobranie optymalnego rozmiaru odzieży z tabeli nie 
gwarantuje idealnego dopasowania do każdej sylwetki i nie może być podstawą do reklamacji. 

3. Jeżeli w okresie gwarancji ujawni się wada, która zostanie zgłoszona do Spółka w ramach 
gwarancji zobowiązana jest do naprawienia szkody, poprzez naprawę towaru. Po dwukrotnej 

http://www.sklep.wojdak.pl/
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bezskutecznej naprawie tej samej wady towaru Klient jest uprawniony do żądania wymiany 
towaru na wolny od wad. 
 

IV. WARUNKI REKLAMACJI 

§ 5 
1. Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne przyjmujemy i rozpatrujemy zgodnie z przepisami             

rozdz. III i IV niniejszego Regulaminu. 
2. Klient zobowiązany jest powiadomić Spółkę o ujawnionej wadzie towaru pisemnie - Druk 

Reklamacyjny zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu - nie później niż w terminie 14 dni roboczych 
od daty otrzymania towaru. Brak zgłoszenia reklamacji w podanym wyżej terminie poczytywać 
należy za uznanie wyrobów za zgodne z wymaganiami jakościowymi Klienta.  
W przypadku wady nieujawnionej obowiązuje termin zgodny z gwarancją.  

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest: 
a/ przedłożenie przez Klienta prawidłowo wypełnionego Druku Reklamacyjnego; 
b/ przedłożenie przez Klienta dowodu zakupu towaru; 
c/ przesłanie zakupionego towaru do Spółki.   

4. Spółka rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia 
otrzymania reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu. Termin ten może ulec 
przedłużeniu jedynie z przyczyn niezależnych od Spółki, o czym Spółka niezwłocznie zawiadomi 
Klienta. 

5. Termin realizacji reklamacji wynosi 28 dni roboczych. 
6. Reklamacje wynikające ze szkód powstałych w czasie transportu, z winy spedytora, 

rozpatrywane będą tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki, 
sporządzonego  w chwili odbioru towaru, w obecności kuriera i za jego potwierdzeniem. W 
przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać 
odpowiedni protokół uszkodzenia. Zgodnie z prawem przewozowym odbiorca przesyłki, który 
zauważył jej uszkodzenie po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie 
kurierskiej. 

7. Niespełnienie przez Klienta powyższych warunków reklamacji może skutkować odmową 
przyjęcia reklamacji lub jej negatywnego rozpatrzenia przez Spółkę.  

8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Spółka dokonuje naprawy lub wymiany 
towaru albo zwracana jest równowartość towaru, po potrąceniu ewentualnych kosztów 
należnych Spółce.  
 

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient (jedynie osoba fizyczna) 
może odstąpić od Umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, 
składając stosowne oświadczenie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu) w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia towaru do Klienta. Do zachowania 
tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  

2. Klient zwróci Spółce towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. 
3. Przesłany do Spółki towar nie może nosić znamion użytkowania oraz musi posiadać wszystkie 

metki i dodatkowe akcesoria, jeśli były załączone do towaru. Dotyczy to także oryginalnych 
opakowań. 

4. Spółka w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz 
towaru dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakiego użył 
Klient. 

5. Koszty zwrotu towaru do Spółki ponosi Klient. 
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VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 6 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie internetowej Spółki, 

tj. z dniem 01.01.2020 
2. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu  w dowolnym terminie, przy czym 

ewentualne zmiany wchodzą w życie w momencie ich zamieszczenia na stronie internetowej 
Spółki.  

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.  
4. Wszelkie spory wynikające pomiędzy Klientem a Spółką będą rozstrzygane przez Sąd 

Gospodarczy w Kielcach. 


