
Informacja dla Klienta 

Sklep InternetowyButik.pl jest prowadzony przez firmę: Wealth Care Artur Szczepkowski, ul. Skarbka z Gór 15P/42, 03-287 Warszawa. NIP: 524-254-36-69, 

REGON: 142223419. Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy (akt. CEIDG): 503763. GIODO: 129953. 

Informacje na temat warunków i zasad sprzedaży zawarte są w Regulaminie dostępnym pod adresem internetowym 

http://www.internetowybutik.pl/webpage/regulamin.html, natomiast dodatkowe informacje zawarte są w Dziale Pomocy dostępnym pod adresem 

http://www.internetowybutik.pl/webpage/pomoc-najczesciej-zadawane-pytania.html. Szczegółowe informacje o zamówionych towarach i/lub usługach oraz 

kosztach dostaw zawiera faktura/paragon dołączana do zamówienia. 

Zasady (w tym koszty) dostawy i płatności mogą być różne dla poszczególnych towarów i/lub usług. Podawane są każdorazowo na etapie składania zamówienia i 

są zgodne ze złożonym zamówieniem. Ogólne informacje dotyczące kosztów i obsługiwanych metod dostawy i płatności zawarte są w Dziale Pomocy. Dostawa 

towarów realizowana jest w terminie nieprzekraczającym 1 (słownie: jednego) miesiąca, chyba że na etapie składania zamówienia zaznaczono inaczej, co też 

zostało zaakceptowane poprzez złożenie zamówienia przez konsumenta. 

Ceny podane na stronach internetowych sklepu InternetowyButik.pl mają charakter wiążący od momentu otrzymania przez konsumenta potwierdzenia przyjęcia 

zamówienia do realizacji. Ceny te nie ulegną zmianie, niezależnie od zmian cen w Sklepie i/lub zmian podatkowych (np. stawki VAT). Konsument zostanie 

niezwłocznie poinformowany o błędnej cenie, przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. 

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę 

na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz 

usuwania swoich danych osobowych. 

Proces i metody składania reklamacji zostały opisane w Dziale Pomocy oraz pod dedykowanym adresem internetowym 

http://www.internetowybutik.pl/webpage/reklamacje.html. 

Zasady odstąpienia od Umowy – Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie 

na piśmie w terminie dziesięciu dni. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: 

• świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o 

ochronie niektórych praw konsumentów oraz o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez 

produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271); 

• dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich 

oryginalnego opakowania; 

• umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wy-łącznie od ruchu cen na rynku finansowym; 

• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; 

• świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; 

• dostarczania prasy; 

• usług w zakresie gier hazardowych. 

Zwracany towar musi być kompletny, tzn. musi posiadać pełne wyposażenie i akcesoria, które stanowią jego integralną całość. Ponadto zwracany towar nie 

może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. 

 

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży 

 

Nr zamówienia:   ……….……….……….……….……….……….……….……….……….………. 

Imię i Nazwisko:   ……….……….……….……….……….……….……….……….……….………. 

Adres:    ……….……….……….……….……….……….……….……….……….………. 

Numer rachunku bankowego:  ……….……….……….……….……….……….……….……….……….………. 

Niniejszym, zgodnie z przysługującym mi prawem wynikającym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), odstępuję od umowy sprzedaży zawartej ze Sklepem 

Internetowym InternetowyButik.pl (http://www.internetowybutik.pl). 

L.p. Nazwa towaru/usługi Ilość sztuk Wartość (łącznie) 

    

    

    

 

      ……….……….……….……….……….  ……….……….……….……….………. 

      (miejscowość, data)    (podpis klienta) 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz zwracane towary prosimy wysyłać na adres: "Zwrot – odstąpienie, InternetowyButik.pl", Wealth Care Artur 

Szczepkowski, ul. Skarbka z Gór 15P/42, 03-287 Warszawa. Przesyłki prosimy wysyłać na własny koszt, nie przyjmujemy przesyłek "za pobraniem". 
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