
Regulamin sklepu internetowego Obiad-Niepołomice.pl
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Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Obiady-Niepołomice.pl jest dostepny pod adresem www.obiad-
niepolomice.pl 
prowadzony przez Jarosław Szczepaniak os. Oświecenia 45 m 103 31-636 Kraków
NIP 9451282790 REGON 365400840 

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do 
Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu 
internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za 
pośrednictwem Sklepu.

&2
Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: 30-636 Kraków, os. Oświecenia 45 m 103
Adres e-mail Sprzedawcy: zamowienia@obiad-niepolomice.pl
Numer telefonu Sprzedawcy: +48 695-369-369
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Alior Bank  61 2490 0005 0000 4530 3618 3476
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów 
podanych w niniejszym paragrafie.
Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00 – 17:00

&3
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania 
zamówień na Produkty, niezbędne są:
– urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Safari, Opera,
– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
– włączona obsługa plików cookies,
– zainstalowany program FlashPlayer
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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

http://www.obiad-niepolomice.pl/
http://www.obiad-niepolomice.pl/
mailto:sklep@zakladkabistro.pl


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 albo przez podanie 

niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez 

zakładania Konta.

3.Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają 

podatek VAT).

4.Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz 

koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient 

jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w 

chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas 

nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności 

za okres rozliczeniowy.

6.Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze 

obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena 

będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o 

innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
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Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do 

koszyka” (lub równoznaczny);

2. Skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

3. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz 

adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób 

dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy 

Zamówienia,

4. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link 

przesłany w wiadomości e-mail,

5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, 

opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
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Oferowane metody dostawy oraz płatności
 

1.Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego 

Produktu:
– Dostawa do domu – tylko w obszarze wskazanym w opisie produktu
– Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 32-005 Niepołomice ul .Targowa 2 c 

2.Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
– Płatność przy odbiorze – tylko bezgotówkowa
– Płatności elektroniczne
– Płatność kartą płatniczą

3.Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności 

znajdują się za stronach Sklepu.
4. Płatność e-przelewem  i kartą są dokonywane za pośrednictwem serwisu DOTPAY.pl
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Reklamacja i gwarancja

1.Umową Sprzedaży objęte są nowe i świeże Produkty.

2. Anulacja zamówienia do 15 minut od jego złożenia.

3.Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

4.W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do 

reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

5.Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym 

Regulaminie adresy Sprzedawcy.

6.Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) 

jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z 

wadą towaru.

7.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za

uzasadnione.

8.Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §

3 niniejszego Regulaminu.
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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.Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
– W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy 
przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane 
osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na 
zlecenie Administratora.
– W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności 
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe 
Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie 
internetowym.
– Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
– Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w 
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje 
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

&10

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.




