Regulamin zakupu książek wystawianych przez PPHU Tango Janusz Danielczyk
Dział I. Definicje wybranych pojęć
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) "Regulaminie" - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;
2) "Sprzedawcy" - należy przez to rozumieć PPHU Tango Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 13B/41;
NIP 870-025-49
4) "Kliencie" lub zamiennie "Kupującym" - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną
lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do
czynności prawnych;
5) "Stronach" - należy przez to rozumieć łącznie Sprzedawcę i Klienta, którzy zawarli umowę na
podstawie Regulaminu; pojęcie "Strony" zaś odnosi się do każdego z tych podmiotów z osobna;
6) "Konsumencie" - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w art. 221 k.c.;
10) "k.c." - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
11)"Prawie autorskim" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych;
12) "Ustawie o prawach konsumenta" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta;
13) "stronie www." - należy przez to rozumieć www.pasjonatruchu.pl
Dział II. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady zakupu książki "Stop dolegliwościom kręgosłupa" w formie
drukowanej od Sprzedawcy za pośrednictwem strony internetowej www.pasjonatruchu.pl, w tym
wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
2. Regulamin jest dostępny na stronie https://www.pasjonatruchu.pl dla każdego użytkownika
Internetu, w tym dla każdego Kupującego.
3. Zakupu książki w formie drukowanej może dokonać tylko taki Kupujący, który przed zakupem
opłaci koszty związane z zakupem (koszt + koszty wysyłki) lub opłaci przesyłkę przy odbiorze.
4. Kupujący składając zamówienie na zakup książki w formie drukowanej oświadcza tym samym,
że zapoznał się z treścią Regulaminu bez zastrzeżeń.
5. Kupującego korzystającego z zakupów przez www.pasjonatruchu.pl obowiązuje Regulamin
platformy 1koszyk. Zawarcie umowy zakupu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem w/w
Regulaminu.
6. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa cywilnego, w tym
przepisy k.c., Prawa autorskiego oraz Ustawy o prawach konsumentów.
Dział III. Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień na wersję drukowaną
1. Klient zamawia książkę stosując się do instrukcji i wytycznych zawartych na stronie www.
pasjonatruchu.pl
2. Produkt oferowany w przedsprzedaży wiąże się z tym, że opłata dokonywana jest wcześniej, a
produkt dosyłany później. Informacja dot. konkretnego produktu jest w osobnym ogłoszeniu.
3. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta
przesyłając - na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej stosowną wiadomość. Jeżeli
okazałoby się, że Klient dokonał już zapłaty, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków na
rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.
4. Płatność może zostać dokonana on-line, chyba że Sprzedawca zaproponuje inne formy płatności.
5. Sprzedający, po wpłynięciu zapłaty na konto, dokonuje wysyłki zakupionej książki w formie
drukowanej, w sposób wybrany przez Kupującego, w ciągu 48 godz., z wyjątkiem oferty w
przedsprzedaży.
6. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT musi w zamówieniu podać swój nr NIP.

Dział IV. Cena
1. Sprzedawca oświadcza, że całkowita cena za zakup jednej "sztuki" wydania drukowanego
obejmuje koszt produktu oraz koszt dostawy produktu do Kupującego na dzień złożenia chęci
zakupu (zamówienie elektroniczne). Cena podana w dacie złożenia zamówienia przez Klienta wiąże
Strony.
2. Sprzedawca podaje na swojej stronie, powyżej, zarówno cenę netto, jak i ceną brutto, tj. cenę już
uwzględniającą podatek od towarów i usług.
3. Klient dokonuje płatności stosownie do postanowień Działu III Regulaminu.
Dział V. Licencja na korzystanie z Ksiązki w formie drukowanej
1. Każda książka oferowana za pośrednictwem strony Sprzedającego stanowi utwór w rozumieniu
Prawa autorskiego, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Klient nie jest
uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionej książki, jej fragmentów, jej kopii,
wykorzystywania kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju
modyfikacji ksiązki, usuwania błędów.
Dział VIII. Rozwiązanie umowy
1. Potwierdzając wolę zakupu przez Kupującego dochodzi do zawarcia umowy na warunkach
opisanych w Regulaminie, zwanej dalej "Umową".
2. Jednostronne rozwiązanie Umowy przez Klienta nie mającego statusu Konsumenta regulują
obowiązujące przepisy prawne, z tym zastrzeżeniem, iż Klient taki nie może odstąpić od Umowy
ani rozwiązać jej w inny sposób, gdy:
- zapłacił za jej przedmiot, choćby część kwoty, ani
- książka w formie papierowej została wysłana.
Dział IX. Reklamacje
1.Klient ma prawo zgłosić reklamację w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej
iwona@wifotan.com lub pisemnie na adres Sprzedającego w przypadku otrzymania "uszkodzonej"
przesyłki (forma papierowa książki), w szczególności, gdy:
- w terminie 48 godzin od momentu otrzymania przesyłki lub, kiedy nie otrzyma przesyłki w czasie
przewidzianym przez Sprzedającego.
2. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Klient zgłasza, imię i
nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu Klienta reklamację, nr zamówienia, którego zgłoszenie
dotyczy, a także sposób kontaktu z Klientem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer
faksu, ewentualnie adres do korespondencji). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z
Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.
3. Rreklamacja zostanie załatwiona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania
prawidłowego zgłoszenia.
Dział X. Przepisy dotyczące konsumentów.
1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane
jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym
paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają
postanowienia Ustawy o prawach konsumenta.
2. Klient mający status Konsumenta składając zamówienie na zakup ksiązki w formie papierowej
wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej jego przedmiotem.
3. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie
14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od

umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres
poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane
przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Dział XI. Postanowienia końcowe
1. Umowa podlega prawu polskiemu.
2. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany numeru telefonu, stron www. i innych adresów podanych
w treści Regulaminu poprzez przesłanie informacji na ten temat Klientowi, który zawarł Umowę na
podany przez niego adres (podane adresy) poczty elektronicznej lub zamieszczając je w treści
dostępnego na stronie www. pasjonatruchu.pl Regulaminu. Wprowadzenie innych - aniżeli
określone w dacie wejścia w życie Regulaminu - form płatności jest dokonywane przez Sprzedawcę
poprzez podanie na swojej stronie informacji na ten temat. Ww. zmiany nie są zmianami
Regulaminu ani Umowy.
3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla
siedziby Sprzedawcy. Zmiana właściwości miejscowej sądu nie odnosi się do Umów zawartych z
Konsumentami.
4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się
odpowiedzialność prawną Sprzedawcy za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem z wiedzy
zawartej w pozycjach wydawniczych, zawartych w sprzedaży na www.pasjonatruchu.pl.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2020 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w
tym dniu i po tym dniu.

