§ 1. Dane kontaktowe
1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem
www.sayen.co. jest Sayen Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Metalowców 25,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000568484, dla której akta
rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5 000,00
zł i numerze NIP 894-30-64-590 – zwany dalej Sprzedawcą
2. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem pod adresem: Sayen Sp. z o.o. ul.
Metalowców 25, 54-156 Wrocław e-mail: sklep@sayen.co
§ 2 Definicje
1. COK – wydzielone przez Usługodawcę Centrum Obsługi Klienta, za pośrednictwem
którego Klient może uzyskać dostęp do Serwisu, w tym złożyć Zamówienie podczas
połączenia telefonicznego.
2. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla dokonania autoryzacji w trakcie
uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta w Serwisie.
3. Klient 1) osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności
prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku
nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego, chyba że czynność dokonywana przez taką osobę
stanowi umowę powszechnie zawieraną w drobnych sprawach życia codziennego w
rozumieniu przepisów KC, dotyczy rozporządzania własnymi zarobkami lub
przedmiotami oddanymi do swobodnego użytku
2) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy
szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z
Serwisu, w tym ze Sklepu Internetowego. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu
w Sklepie Internetowym, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do
dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z
korzystaniem z Księgarni oraz do wykonywania praw i obowiązków tego podmiotu jako
Użytkownika
4. Konsument – Klient, o którym mowa w § 2 pkt 5 ppkt 1 dokonujący z przedsiębiorcą,
w tym z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego
działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Konto (Konto Klienta) – część Serwisu, w ramach której Klient może korzystać z
wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.
6. Kupon Promocyjny - informacja o przyznaniu Klientowi korzyści, w tym rabatu na
Produkty, opisanych w każdorazowym regulaminie korzystania z nich, dostępnym w
Serwisie.
7. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, ustalany samodzielnie przez
Klienta podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta.

8. Newsletter - udostępniana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu informacja
handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub
wizerunku Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
9. POO – dostępny dla ogółu Klientów lokal użytkowy - punkt odbioru osobistego –
znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Klienci mogą odebrać
Towary kupione w Sklepie Internetowym, których szczegółowy wykaz dostępny jest w
Serwisie.
10. Produkt – Towary i Usługi prezentowane w Sklepie Internetowym,
11. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu wraz ze wszystkimi, wymienionymi w jego
treści załącznikami.
12. Regulamin Publikacji Treści – regulamin dotyczący komunikacji oraz świadczenia
usług drogą elektroniczną w Serwisie, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.
13. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana
z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie.
14. Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod
adresem www.sayen.co
15. Sklep Internetowy (Sklep) – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której można
złożyć Zamówienie (kupić Produkty).
16. Strona – Sprzedawca i Klient, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
17. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Ustawy KC,
zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość - w Sklepie Internetowym, w tym za pośrednictwem
COK.
18. Ustawa - ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r.
poz. 827).
19. Ustawa KC lub k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16,
poz. 93 ze zm.).
20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia
Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub za
pośrednictwem COK, określające rodzaj i/lub liczbę Produktu oraz inne treści
przewidziane prawem
§ 3 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę, za pośrednictwem
sklepu internetowego sprzedaży produktów i usług Klientowi, a w szczególności
składania zamówień na produkty, realizacji zamówień, zapłaty za produkty,
uprawnienia kupującego do odstąpienia od umowy, postępowania reklamacyjnego.
Regulamin określa zasady sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się
na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi na
rzecz Użytkowników:
1) sprzedaż produktów;

2) udostępnienie Klientowi indywidualnego konta w Sklepie, pozwalającego na
korzystanie z usług Sprzedawcy oraz dokonywanie zakupu produktów;
3) otrzymywanie przez Klienta, za jego zgodą, bezpłatnych informacji na temat
Sprzedawcy oraz innych podmiotów z nim powiązanych, na podany przez
Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz inne usługi informacyjne
(Newsletter).
3. W celu utworzenia Konta konieczna jest jego rejestracja. Rejestracja konta jest
bezpłatna i dobrowolna. Utworzenie konta daje Użytkownikowi możliwość wygodnej
realizacji kolejnych zamówień bez każdorazowego podawania danych, wgląd do
historii i statusów zamówień, możliwość korzystania z kodów rabatowych,
4. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym zostaje zawarta wraz z
wypełnieniem przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, po zapoznaniu się z
treścią i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie
przez Sprzedawcę danych osobowych oraz potwierdzeniu woli utworzenia konta
poprzez naciśnięcie przycisku „Zakładam Konto”.
5. Dostęp do Konta zabezpieczony jest hasłem. Użytkownik powinien dochować należytej
staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachowaniu w poufności hasła
dostępu do swojego Konta w Sklepie Internetowym.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Użytkownika
danych logowania osobom trzecim.
7. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto ze Sklepu Internetowego. W celu
usunięcia konta ze Sklepu Internetowego, należy zgłosić żądanie usunięcia Konta wraz
z podaniem adresu poczty elektronicznej przypisanego do Konta na adres:
sklep@sayen.co Poprzez usunięcie Konta, następuje rozwiązanie umowy o świadczenie
usług udostępnienia Użytkownikowi indywidualnego konta w Sklepie Internetowym.
8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji
handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w
formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce Newsletter. W
przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient będzie otrzymywać na podany przez siebie
adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sprzedawcy, a także
inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę lub podmioty z nim powiązane.
9. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z Newslettera poprzez
wysłanie wiadomości na adres: sklep@sayen.co z żądaniem zaprzestania dostarczania
Newslettera lub poprzez kliknięcie linku rezygnacji zawartego w każdym otrzymanym
Newsletterze.
10. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby
wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Interentowego.
11. Użytkownik jest zobowiązany do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,
naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich lub niezgodnych z dobrymi
obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
12. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania oferowanych produktów,
składania zamówień i kupowania produktów, zakładania i korzystania z
indywidualnego Konta w Sklepie Internetowym oraz otrzymywania informacji na temat

13. Sprzedawcy niezbędny jest dostęp do Internetu oraz posiadanie urządzeń
pozwalających na korzystanie z tego dostępu, w tym przeglądarki zasobów
internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także aktywne konto poczty
elektronicznej (e-mail) umożliwiające przesłanie informacji dotyczących realizacji
zamówienia.
14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści regulaminu w dowolnym
momencie.
§ 4 Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu w Sklepie Internetowym
1. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym
Regulaminem oraz jego akceptacja. Klient przed złożeniem zamówienia w Sklepie
Internetowym, składa poprzez zaznaczenie widocznego pola oświadczenie, że zapoznał
się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że wyraża
zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo danych osobowych.
2. Zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Księgarni można składać 7 (siedem)
dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę
3. Klient w Sklepie Internetowym może złożyć Zamówienie (kupić) wybrane Produkty po
założenia Konta w Sklepie Internetowym,
4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość w Sklepie Internetowym
należy wybrać Produkt dostępny w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze
wskazaniem miejsca dostawy, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o
informacje wyświetlane w Serwisie.
5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje odpowiednią wiadomości e-mail, a w
szczególności:
1) e-mail będący potwierdzeniem wpływu Zamówienia do Sklepu Internetowego,
2) e-mail o tytule: „Zamówienie nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie Zamówienia”
- potwierdzający wszystkie istotne elementy Zamówienia. E-mail może być
poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia. Umowa sprzedaży
zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której
mowa w niniejszym punkcie.
6. Klient może anulować Zamówienie przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o
której mowa w pkt poprzednim Regulaminu Sklepu Internetowego. W tym celu należy
skontaktować się ze Sprzedawcą lub anulować Zamówienie za pośrednictwem Konta
Klienta. Sprzedawca zapewnia Klientowi prawo zapoznania się z treścią Zamówienia.
Możliwość anulowania Zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy
sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w
tym podatek VAT, cła, etc. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
1) w przypadku Umowy sprzedaży zawartej poprzez Sklep Internetowy – gotówką
(przy odbiorze), przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną
realizowaną w serwisie rozliczeniowym.
2) w przypadku Umowy sprzedaży zawartej poprzez COK zgodnie z Regulaminem
Sklepu Internetowego - gotówką (przy odbiorze) lub przelewem bankowym.

8. W przypadku korzystania przez Klienta z bonusów, programów lojalnościowych
współpracujących z Usługodawcą, w trakcie składania Zamówienia Klient zostanie
powiadomiony o możliwości ich wykorzystywania przy uiszczeniu ceny Produktów.
9. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy
sprzedaży.
10. Z zastrzeżeniem § 4 pkt 14 i 15 Regulaminu Sklepu Internetowego, w przypadku
złożenia Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie
14 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile w wiadomości
e-mail, o której mowa w § 4 pkt 5 Regulaminu Sklepu Internetowego, przy Towarze
lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej.
11. Informacja o dostępności Produktu jest każdorazowo podawana przy Produkcie lub w
trakcie kontaktu z Klientem.
12. Klient może korzystać z opisanych w Serwisie usług polegających na informowaniu
przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia. Klient w trakcie składania
Zamówienia może – zaznaczając odpowiednie pole („checkbox”) – wyrazić zgodę na
posługiwanie się przez Usługodawcę innymi kanałami komunikacji np.: SMS w celu
informowania o statusie Zamówienia i/lub Usług Dodatkowych.
13. W celu realizacji Zamówienia Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane
umożliwiające ich realizację, tj. imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu,
miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, lub inne dane
wskazane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem.
14. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności Produktów. W
przypadku niedostępności Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o
czasie oczekiwania na realizację Zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej
ich realizacji lub o anulowaniu Zamówienia z powodu trwałego braku Produktów. W
przypadku trwałego braku Produktu lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji
Zamówienia, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
Wiadomość e-mail, o której mowa w. § 4 pkt 5 Regulaminu Sklepu Internetowego
zostanie dostarczona Klientowi po przyjęciu Towaru na stan magazynowy
Usługodawcy.
15. W przypadku przedsprzedaży Towarów, Klient zostanie poinformowany w Serwisie lub
bezpośrednio przez Usługodawcę o przewidywanym czasie oczekiwania na premierę
Towaru. W takim przypadku wiadomość e-mail, o której mowa w § 4 pkt 5 Regulaminu
Sklepu Internetowego zostanie dostarczona Klientowi w dacie premiery Towaru,
podanej przy Towarze lub ustalonej wcześniej bezpośrednio z Klientem.
16. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę na wskazany przez
Klienta adres, na terenie Polski lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu
znajdującego się na terenie Polski lub do wybranego przez Klienta POO. Koszty
transportu i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w toku składania
Zamówienia.
17. Usługodawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury w formie elektronicznej w
formacie PDF. Usługodawca przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres e-mail
podany w Koncie Klienta, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru. Jeżeli Klient
chce otrzymać fakturę w formie papierowej, w trakcie składania Zamówienia zaznacza

odpowiednie pole w Serwisie „checkbox”. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić
się do Usługodawcy o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki
wniosek na adres:
ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17.
2. Wysyłka następuje w przeciągu 48 h w dni robocze od momentu złożenia zamówienia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w dłuższym niż 48 h
terminie, o czym Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo.
3. Zamówienie zagraniczne jest realizowane w terminie od 2 do 14 dni roboczych.
4. W zależności od wybranej przez Użytkownika formy płatności, rozpoczęcie realizacji
zamówienia następuje w ciągu 48 godzin po dniu:
a) wysłania Klientowi potwierdzenia realizacji zamówienia w przypadku wyboru
opcji Płatność za pobraniem lub Przelew po otrzymaniu towaru,
b) otrzymania przez Sklep Internetowy od operatora płatności potwierdzenia
akceptacji transakcji w przypadku wyboru opcji Płatność online (Dotpay),
c) uznania rachunku Sklepu Internetowego w przypadku wyboru opcji Przedpłata.
5. Jeżeli z powodu niedostępności produktów objętych zamówieniem, Sklep nie może
zrealizować zamówienia w całości, poinformuje o tym Użytkownika niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy zwróci wpłacone środki.
Zawiadomienie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podany w formularzu
zamówienia lub przekazane drogą telefoniczną na numer wskazany przez Użytkownika.
6. Jeżeli z powodu niedostępności części Produktów objętych zamówieniem lub z innych
przyczyn uniemożliwiających realizację całości zamówienia w terminie, Sklep nie
może zrealizować zamówienia w części, może zaproponować Użytkownikowi:
a. anulowanie całego zamówienia - zgoda Użytkownika oznacza zwolnienie Sklepu z
obowiązku
realizacji
zamówienia;
b. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja w wyznaczonym terminie nie
jest możliwa - zgoda Użytkownika oznacza dla Sklepu obowiązek realizacji
zamówienia w części oraz zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia w
pozostałym
zakresie;
c. podział zamówienia na części i określenie nowego terminu realizacji dla tej części
zamówienia, której realizacja w pierwotnym terminie nie jest możliwa (Użytkownik nie
będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wysyłką zamówienia w kilku
przesyłkach). Zawiadomienie zostanie wysłane niezwłocznie, na adres poczty
elektronicznej podany w formularzu zamówienia. Jeśli Użytkownik dokonał zapłaty za
anulowane zamówienie bądź jego części, Sklep zwróci należność niezwłocznie, lecz nie
później niż w terminie 14 dni od daty anulowania zamówienia.
7. Jeśli Użytkownik nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji,
o której mowa powyżej, (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania
kontaktu z Użytkownikiem z przyczyn nie leżących po stronie Sklepu), Sprzedawca
dostarczy Użytkownikowi produkty, co do których realizacja zamówienia jest możliwa
w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym
Użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej podany w
formularzu zamówienia. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy
w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w Regulaminie.

8. Jeżeli w przypadkach powyżej określonych Użytkownik rezygnuje z części
zamówienia, w następstwie czego wartość zamówienia spada poniżej progu darmowej
dostawy, koszty wysłania zamówienia ponosi Sklep.
9. W przypadku podania przez Użytkownika błędnych lub niedokładnych danych, w tym
w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi
odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu
zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
10. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon lub faktura VAT.
§ 5 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie
14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z
wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie
oświadczenia o odstąpieniu na adres: Sayen Sp. z o.o. ul. Metalowców 25, 54-156
Wrocław e-mail: sklep@sayen.co
2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi
Załącznik nr A do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem.
3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy
sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w
posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są
dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego
Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca
zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia
tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest
zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
5. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu
przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi Dodatkowej przed
upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za
świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty
oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem
uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.
6. Konsument nie ponosi kosztów:
1) świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli:
a) Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania
prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza
odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku nr A do
Regulaminu i skutkach jego wykonania lub

b) Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem
terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
2) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:
a) Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem
terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży,
b) Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa
odstąpienia od Umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody,
c) Sprzedawca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia Umowy
sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej
zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru lub przed rozpoczęciem
świadczenia usługi.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli
Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim
Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
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. Jeżeli Sprzedawca nie
zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze
zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z
powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14
dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca
zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie
Towaru przed jego upływem.
10. Towar powinien być zwrócony na adres: Sayen Sp. z o.o. ul. Metalowców 25, 54-156
Wrocław.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował
Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu
do umów:
1) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów i/lub Usług Dodatkowych;
2) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta i służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub
mający krótki termin przydatności do użycia;
4) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy
dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza
Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi
w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
7) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
8) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.
VII. Rękojmia i Gwarancja
1. Sprzedawca dostarcza Produkty bez wad. Sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar ima
wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC.
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie
ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów
obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku
stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują
przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
3. W przypadku udzielenia gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej
warunki są udostępniane przy Towarze. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy
wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym
dołączonym do Towaru.
4. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, jak również nieprawidłowego wykonania
Usług Dodatkowych można przesłać na adres.
5. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu
reklamacji prezentowane są w Serwisie lub udziela ich COK pod numerem telefonu
wskazanym na stronie www.sayen.co
VIII. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego stosuje się
Regulamin oraz odpowiednie zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy KK, Ustawy KC, Ustawy
DE.
3. Zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego następują w takim samym trybie i zakresie
jak zmiany Regulaminu Serwisu.
4. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany w Serwisie oraz na każde
żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, (na adres e-mail
wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.
5. Regulamin wchodzi w życie 1 lipca 2015 r.

§ 6 Ochrona Danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
2. Przy składaniu zamówienia oraz zakładaniu Konta, Klient wyraża zgodę na
przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych. Podanie danych
osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez Sprzedawcę może uniemożliwić dokonywanie przez Klienta
zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient ponosi odpowiedzialność
za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w celu zawierania i wykonywania umów
sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta u Sprzedawcy, świadczenia usług
drogą elektroniczną oraz w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody,
również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania
Klientowi informacji handlowych droga elektroniczną.
4. Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i
usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na
konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
6. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy
prawa Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia,
jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z
naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a
także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych
osobowych.
7. Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom
wymiaru sprawiedliwości.
8. Szczegółowe postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się na
podstronie Sprzedawcy poświęconej polityce prywatności.

