
ZAMAWIANIE TOWARU i ZAWARCIE UMOWY 
                              1.            Sklep menswear.pl przyjmuje zamówienia na stronie internetowej www.menswear.pl. 
                              2.            Złożenie zamówienia polega na wybraniu towaru oraz wypełnieniu formularza 
zamówienia znajdującego się na stronie internetowej www.menswear.pl  i przesłaniu powyższych danych na 
adres internetowy sklepu. 
                              3.            Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym 
regulaminie. 
                              4.            Niezwłocznie po złożeniu zamówienia sklep przesyła na adres internetowy Klienta 
(podany w zamówieniu) informację o otrzymaniu zamówienia (zawiadomienie), z której wynikać będzie a) nazwa 
towaru, b) jego cena, c) kwota należności oraz d) adres na jaki ma zostać wysłany towar 
                              5.            Niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymania płatności za zamówienie sklep przesyła 
na adres internetowy Klienta informację o przyjęciu zamówienia do realizacji i czasie realizacji zamówienia. 
                              6.            Sklep menswear.pl akceptuje poniższe formy płatności: 
- Przelew bankowy na konto menswear.pl w banku lub okienku pocztowym 
- Przelew z Twojego konta internetowego, jeśli oferowany jest on poprzez system płatności.pl 
- Karta kredytowa Visa lub Mastercard 
- płatność za pobraniem dokonane przez Pocztę Polską 
 Prowizje z tytułu dokonania płatności ponosi sklep. 
                              7.            Umowa sprzedaży zostaje zawarta na warunkach przedstawionych w zawiadomieniu 
(pkt 4) i informacji (pkt 5):  
- z chwilą wysłania do klienta informacji o czasie obsługi zamówienia przez sklep (jeżeli czas ten nie jest dłuższy 
niż 3 dni robocze)  
- z upływem 24 godzin od daty wysłania do klienta informacji o czasie obsługi zamówienia przez sklep (jeżeli 
czas ten jest dłuższy niż 3 dni robocze), jeżeli w tym czasie klient nie prześle do Sklepu informacji, iż rezygnuje z 
zamówienia; umowa zostaje zawarta przed upływem 24 godzin, o których mowa w zdaniu 1, jeżeli Klient 
wcześniej poinformuje Sklep, iż akceptuje wydłużony czas obsługi zamówienia przez sklep. 
                              8.            Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Klientem a menswear.pl Tomasz 
Malec z siedzibą w Suchym Lesie 62-002, przy ul. Sasankowej 11. 
                              9.            Menswear.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego 
zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego 
zamówienia. 
  
    II.            REALIZACJA ZAMÓWIENIA 
                              1.            Na czas realizacji zamówienia składa się czas obsługi zamówienia przez sklep 
powiększony o czas dostarczenia towaru wybranym przez Klienta sposobem transportu. 
                              2.            Czas obsługi zamówienia przez sklep rozpoczyna swój bieg: 
                                                         §            przy płatności przelewem - z chwilą zaksięgowania na koncie sklepu 
wpłaty należności, 
                                                         §            przy płatności kartą kredytową lub przelewem oferowanym przez 
serwis www.platnosci.pl w momencie poinformowania o pomyślnym zakończeniu transakcji poprzez serwis 
www.platnosci.pl, 
                                                         §           przy płatności za pobraniem, w momencie potwierdzenia 
telefonicznego o złożeniu zamówienia.  
we wszystkich tych przypadkach nie wcześniej, niż z chwilą zawarcia umowy, oznaczoną w pkt I ppkt 7. 
                              3.            W momencie wysłania przesyłki ze Sklepu Klient otrzymuje mailem informacje o 
fakcie wysłania i numerze przesyłki. 
  
 III.            CENY 
                              1.            Ceny Towarów w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od 
towarów i usług VAT (22%). 
                              2.            Do ceny doliczane są koszty dostawy towaru które są wyszczególnione na fakturze 
lub rachunku. 
                              3.            Każda transakcja zakupu potwierdzana jest fakturą VAT. 
                              4.            W przypadku zamówień, których wartość przekracza 300,00 zł, dostawa do Klienta 
jest bezpłatna jeśli przesyłka dostarczana jest poprzez Pocztę Polską oraz opłacona przelewem na konto lub 
przez portal płatności. pl lub przesyłka dostarczana jest kurierem UPS. 
                              5.            W razie odstąpienia od umowy oraz w razie zwrotu towaru na skutek reklamacji 
Sklep zwraca Klientowi kwoty przez niego zapłacone. 
                              6.            W razie zwrotu towaru Sklep zwraca Klientowi kwoty przez niego zapłacone z 
potrąceniem kosztów przesyłki jeśli zostały poniesione przez sklep. 
  
 IV.            OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
                              1.            Zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 
roku, sklep menswear.pl chroni dane osobowe swoich Klientów.  Klient ma prawo wglądu do swoich 
danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.  
 



                              2.           W momencie złożenia zamówienia Klient świadomie zgadza się na 
przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w 
celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. 
Zakres zbieranych danych dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji wyżej 
wymienionych celów.  
  
    V.            REKLAMACJE, ZWROTY I WYMIANA ZAKUPIONEGO TOWARU 
                              1.            Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy 
w czasie transportu nie powstały uszkodzenia mechaniczne (należy sprawdzić szczególnie stan taśm 
zabezpieczających przesyłkę, lub zbadać czy widoczne są ślady otwierania przesyłki).  W przypadku, 
gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak 
najszybciej ze sklepem menswear.pl w celu wyjaśnienia sprawy.  
                              2.            Szczególy dotyczace ewentualnych reklamacji, zwrotów, wymiany towaru 
są opisane w sekcji Zwroty (www.menswear.pl/art/2). 
                              3.            Zgodnie z "Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw 
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", można 
zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. 
Menswear.pl dokona zwrotu ceny produktu oraz kosztów przesyłki, jeśli koszty te pokrył kupujący. 
Koszty przesłania towaru do sklepu ponosi Klient. 
  
    VI.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
                              1.            W razie niemożności realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Sklepu (np. 
niedostępność zamówionych produktów), Sklep informuje o tym niezwłocznie Klienta. W razie niepoczynienia 
uzgodnień co do zmiany zamówienia, umowa wygasa. Jeżeli Klient dokonał przedpłaty, wówczas wpłacona 
kwota zostanie mu zwrócona w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia oświadczenia Klienta, że nie czyni zmian 
w zamówieniu. 
                              2.            W razie oczywistej i istotnej omyłki cenowej w zawartej umowie, Sklep, zgodnie z 
przepisami kodeksu cywilnego, może uchylić się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu. 
                              3.            Oferta przedstawiona na stronie internetowej www.menswear.pl nie stanowi oferty w 
rozumieniu kodeksu cywilnego. 
                              4.             Niniejszy regulamin jest częścią umowy kupna - sprzedaży, 
zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta . Treść regulaminu jest dla obowiązująca dla 
stron zgodnie z jego brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. 
                              5.            Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2008 r. 
                             
                             
 
 
Opinie i pytania dotyczące pracy sklepu internetowego www.menswear.pl prosimy przesyłać na adres: 
info@menswear.pl. 
 


