
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

www.voip24sklep.pl  

I. Postanowienia ogólne 
 
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym 
prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: www.voip24sklep.pl. 
Sprzedającym jest firma Teleinspiro dostępna pod adresem ul. Karola Libelta 8, 85-
080 Bydgoszcz, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności 
gospodarczej, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności 
Gospodarczej wpisana pod numerem NIP: 7681716883, Regon: 101311058. Kontakt 
ze Sprzedającym można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-17 
pod numerami telefonu: +48 22 208 99 37; +48 52 511 01 60  lub e-
mailowo: bok@voip24sklep.pl 
 
II. Definicje 
 
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą 
elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 
1204 ze zm.). 
2. Klient – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach 
określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie 
Internetowym. 
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego 
w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu 
Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
5. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu 
Internetowego. 
6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy 
Umowa Sprzedaży. 
7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza 
Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów. 
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy 
Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem 
serwisu internetowego Sklepu. 
9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem 
www.voip24sklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie. 
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość 
Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.  
  
III. Zasady ogólne 
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego 
dostępnego pod adresem www.voip24sklep.pl 
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2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest 
zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie 
realizacji Zamówienia. 
3. Sklep internetowy www.voip24.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem 
sieci Internet. 
4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.voip24sklep.pl są fabrycznie nowe, 
oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie 
wprowadzone na rynek polski. 
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem 
teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, 
Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz 
urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne 
wymagania techniczne: 
a) przeglądarka internetowa polecana: Chrome w wersji 46.0.2490.80 m lub nowszej 
dla osób korzystających z komputera, 
b) minimalna rozdzielczość ekranu komputera 800x 600 pikseli. 
6. Ceny produktów mogą w każdej chwili ulec zmianie, o czym klient zostanie 
niezwłocznie poinformowany na stronie sklepu (zmiana kursu walut, lub zmiana cen 
producenta następuje maksymalnie raz dziennie). Jeśli zmiana ceny dotyczy 
towarów już zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany 
drogą elektroniczną (e-mail) i może anulować zamówienie bez konsekwencji 
finansowych. 
7. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w nim zdjęcia i opisy towarów 
były zgodne z ich rzeczywistymi cechami. 
Wykorzystanie materiałów: tekstów, materiałów graficznych bez zgody właściciela 
sklepu (Teleinspiro) jest zabronione. 
  
IV. Składanie zamówień 
 
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych voip24sklep.pl są cenami 
brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. 
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą 
mailową. 
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i 
prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Produkt ma być 
wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. 
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z 
Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do 
anulowania Zamówienia. 
6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury 
VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą 
elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu 
dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: 
- faktury VAT z załącznikami, - faktury VAT korygujące z załącznikami i - formularzy. 
Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur 
VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich 



przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi 
kontroli skarbowej. 
7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie 
danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich 
przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, 
Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich 
usunięcia. 
8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu 
ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien 
podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login 
Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych 
przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek 
zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób 
trzecich. 
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną 
odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. 
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty 
na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności 
przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub 
wyborem opcji „za pobraniem”. 
11. Czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia w tym wybór towaru, 
umieszczenie go w koszyku, wskazanie sposobu zapłaty, korygowanie błędów w 
zamówieniu, itp. zostały określone na stronie www.voip24sklep.pl w zakładce 
"POMOC" – Pytania i odpowiedzi.  
12. Sklep wprowadza możliwość wyceny więcej niż jednej sztuki już na etapie 
składania zamówienia, na stronie sklepu, za pomocą dodania odpowiednich 
wariantów wyboru. Aby skorzystać z rabatu klient musi pamiętać o: 
a) zaznaczeniu odpowiedniego wariantu  
b) wpisaniu odpowiedniej ilości zamawianych sztuk przed dodaniem produktów do 
koszyka zakupowego 
W przypadku, gdy klient zaznaczy wariant wielu sztuk, nie określając ilości zgodnie z 
przeznaczonym rabatem, sklep zastrzega sobie prawo do anulowania obniżki i 
sprzedaży po cenie dostosowanej do ilości zamawianych sztuk. 
  
V. Koszty i termin wysyłki 
 
1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany 
telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o 
nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie 
wysyłki lub może ją opóźnić. 
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W 
niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie 
sprzedającego lub możliwość indywidualnego transportu z instalacją.  
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na 
stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją 
przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą 
lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas 
zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). 



4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku 
transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link 
„czas i koszty dostawy". 
  
VI. Płatności 
 
1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę VAT, stanowiącą imienny dowód 
zakupu. 
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze 
towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU) lub przelewem 
na konto bankowe sklepu.  
  
VII. Prawo do odstąpienia od umowy 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy 
sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 
dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed 
upływem terminu. 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy 

świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy 

wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. 

2. W przypadku zawarcia Umowy Kupna jako Firma / Przedsiębiorca, prawo 

odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 – dniowego zwrotu 

nie przysługuje. 

3. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., 

poz. 827), 

umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość- jest ustawą 

konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy Przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli 

osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W przypadku 

nieuzasadnionego zwrotu, Kupujący będzie zobowiązany do pokrycia kosztów 

związanych z odesłaniem produktu do Klienta. 

4. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 

w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem 

porozumienia się na odległość, m.in.: 

1. wiadomością e-mail, na adres bok@voip24sklep.pl, 

2. w formie pisemnej, na adres Teleinspiro, ul. Karola Libelta 8, 85-080 Bydgoszcz 

3. Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, 

datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny. 

Wzór oświadczenia, w postaci formularza reklamacji/zwrotu został umieszczony na 

witrynie Sklepu Internetowego, w dziale Pomoc - Zwroty/Reklamacje. 

4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania 

oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez 

Konsumenta adres e-mail. 



5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za 

wyjątkiem: 

 dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem 

sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia 

oferowany przez Sprzedającego oraz 

 bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), 

 kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą 

zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. 

6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa 
w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną 
zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że 
po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad 
którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem 
terminu do odstąpienia od umowy; 
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana 
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego 
zindywidualizowanych potrzeb; 
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub 
mająca krótki termin przydatności do użycia; 
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym 
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na 
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte 
po dostarczeniu; 
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na 
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została 
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić 
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi 
przedsiębiorca nie ma kontroli; 
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu 
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo 
inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż 
części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo 
odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych 
usług lub rzeczy; 
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo 
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli 
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o 
prenumeratę; 
zawartej w drodze aukcji publicznej; 
k) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów 
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych 
z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w 
umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 



l) o 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 
przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
7.W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, 
Konsument jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie 
później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. 
Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie 
upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania 
terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 
8.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na 
uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie 
zniszczonym. 
9.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące 
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia 
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
10 Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia 
Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane 
przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. 
Sprzedający 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. 
11 Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, 
może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili 
otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej 
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
12 Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. 
  
VIII. Procedura reklamacji 
 
1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, 
obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego 
opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w 
druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada 
gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe 
producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach 
gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych 
producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu 
Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego. 
2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy. 
3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt 
wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod 
adresem: www.voip24sklep.pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7 
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. 
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub 
wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość 
kupionego towaru. 
5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do 
stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba 
że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy 



ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową 
oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o 
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu 
cywilnego). 
6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed 
upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie 
zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie 
zawiadomienia przed jego upływem.  
  
IX. Zasady rejestracji w sklepie 
 
1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest 
indywidualne Konto Klienta. 
2. Konto Klienta to miejsce dostępne dla zarejestrowanych kupujących po 
wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, 
śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp. 
3. Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do 
rejestracji niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie 
hasła. 
4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, 
gdy formularz wypełnia Konsument są to: 
- Imię i nazwisko, 
- Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, 
województwo), 
- Numer telefonu. 
5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca, do wysyłki zamówionych 
towarów należy podać: 
- Firmę, 
- Numer Identyfikacji Podatkowej, 
- Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, 
województwo, kraj), 
- Imię i nazwisko osoby do kontaktu, 
- Numer telefonu. 
6. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą 
elektroniczną. 
7. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą 
elektroniczną, jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w Sklepie Internetowym, w 
szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 
lat od ostatniej aktywności. 
8. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za 
obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem kupującemu dostępu do 
Konta Klienta oraz jego usunięciem. 
9. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, 
jeśli: 
a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z 
zasadami i celem funkcjonowania Sklepu Internetowego, 
b) działalność kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, 
nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa 
osób trzecich, 



c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych 
lub związanej z nimi działalności, 
d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub 
związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze 
uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika, 
e) kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, 
f) kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu, 
g) podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione 
wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie 
udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem 
wiadomości e-mail. 
10. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 9 lit. g. 
należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie 
nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy 
danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych). 
11. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 
składane przez sprzedającego zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres 
e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje 
trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o 
świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez kupującego może zostać 
złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej 
zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta. 
12. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony sprzedającego ponowna rejestracja jest 
możliwa po uzyskaniu zgody sprzedającego. 
13. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług 
drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów 
sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej. 
14. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 7 i 9 wynosi 14 
dni. 
  
X. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych 
 
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu 
internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca. 
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku 
z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę 
zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom 
kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich 
poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. 
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i 
korygowaniu błędów we wprowadzanych danych: 
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż 
zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość 
samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta, 
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez 
wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres bok@voip24sklep.pl, 
c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w 
każdym czasie w ramach udostępnionych opcji. 
4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania 
przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy: 



a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje 
przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży. 
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży 
następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy 
lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu. 
c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie 
teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta. 
  
XI. Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2015 

2. O każdej zmianie Regulaminu Sklep powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez 

wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany 

Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień 

złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia 

Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. 

3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu. 

4. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim. 

5. Zwolnienie od odpowiedzialności (zdarzenia losowe i Siła Wyższa):   

a) brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia Siły Wyższej 

lub zdarzenia losowego niezależnego od Strony nie stanowi podstawy dla wysuwania 

roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której 

Siła Wyższa lub zdarzenie losowe dotyczy zaniedbała natychmiastowego, po 

uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu 

takich okoliczności. 

b) przez zdarzenia losowe niezależne od Strony rozumie się zdarzenia, którym 

Strona zapobiec nie mogła (np.: strajki, brak wykonania usługi przez Podmiot 

Dostarczający Przesyłkę, nienależyte wykonanie zobowiązania przez poddostawców 

Sprzedającego, pożar, odcięcie zasilania). 

6. Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie 

właściwy sąd powszechny. Klient może również skorzystać z pozasądowych 

sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia 

roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się 

o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne 

informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów pod adresem:www.uokik.gov.pl. 

7. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem 

witryny www.voip24sklep.pl 
 

http://www.uokik.gov.pl/

