Regulamin sklepu internetowego

§1
Postanowienia wstępne
1. Sklep
internetowy
SpineMedica,
dostępny
pod
adresem
internetowym:
http://www.spinemedica.pl/index.php/sklep, prowadzony jest przez Krystiana Strojnego
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "Spine Medica specjalistyczne leczenie
bólu kręgosłupa i stawów" Krystian Strojny, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego
ds. gospodarki, NIP: 7343565656, REGON: 381809551
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady
i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu.

§2
Definicje
1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której
przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Spine Medica
specjalistyczne leczenie bólu kręgosłupa i stawów"Krystian Strojny, wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra
właściwego ds. gospodarki, NIP: 7343565656, REGON: 381809551
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.
4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
http://www.spinemedica.pl/index.php/sklep
5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
Sprzedawcą.
8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
złożenie Zamówienia oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności.
11. Produkt - dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między
Klientem a Sprzedawcą.
12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem
a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§3
Kontakt ze Sklepem
1. Numer telefonu Sprzedawcy: 517-381-146.
2. Formularz
na
stronie
http://www.spinemedica.pl/index.php/kontakt.

internetowej

pod

adresem:

§4
Wymagania techniczne
1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień
na produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
b. aktywne konto poczty elektronicznej;
c. włączona obsługa plików Cookies.
§5
Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą
wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu
internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez
Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu
Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
§6
Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych
w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu
jakichkolwiek opłat usunąć Konto.
§7
Zasady składania Zamówienia
1. W celu złożenia zamówienia należy zalogować się do sklepu a następnie kliknąć przycisk
„wykup dostęp”.

§8
Oferowane metody płatności
1. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie
sklepu.
§9
Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie
internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu zamówienia oraz opłaceniu Klient otrzymuje dostęp do Produktu na stronie
http://www.spinemedica.pl/index.php na okres 90 dni wraz z możliwością jego pobrania.
§ 10
Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
2. Produktem skierowanym do zakupu są treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym
wobec czego po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę Konsument traci prawo do
odstąpienia od umowy.
§ 11
Reklamacja i gwarancja
1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy produktu Klient ma prawo do
reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których
zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to
zgodę - także w celu marketingowym.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych
w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn
to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie
Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie
danych osobowych
4. Zastrzeżenie: Mgr Krystian Strojny i Spine Medica zalecają rozmowę z lekarzem lub
fizjoterapeutą przed wzię ciem udziału w tym programie rehabilitacji. Filmy w tym programie
są przeznaczone wyłą cznie do celów edukacyjnych i rozrywkowych. Żadne informacje
zawarte w filmach dotyczą cych programu nie mogą być traktowane jako porady medyczne lub
zdrowotne. Przy zakupie zgadzasz się zwolnić Mgr Krystian Strojny i Spine Medica
z wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie straty, kontuzje lub szkody. Zgadzasz się używać
tego programu na własne ryzyko. Zasię gnij porady medycznej, jeśli masz jakiekolwiek obawy
dotyczą ce swoich indywidualnych potrzeb.
5. Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w sklepie
SpineMedica w obrębie domeny: http://www.spinemedica.pl/index.php/sklep są objęte
prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

