
 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „GREGORIO” 

 

DEFINICJE POJĘĆ ZAWARTYCH W REGULAMINIE 

§ 1 

1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia 
usług polegających na moŜliwości korzystania przez UŜytkowników ze 
Sklepu www.gregorio.com.pl, w tym sposób i warunki zawierania w 
ramach Sklepu umów sprzedaŜy towarów, a takŜe czynności 
techniczne zmierzające do ich zawarcia. Podstawą prawną stworzenia 
niniejszego Regulaminu są przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 
z późn. zm.).  

2. Sklep – prowadzony przez:  Firma Handlowa "GREGORIO" z siedzibą: 
43-516 Zabrzeg ul Widna 1. Serwis internetowy (strona internetowa) 
o charakterze otwartym, prowadzona w domenie www.gregorio.com.pl, 
prowadzona jest w języku polskim i umoŜliwiająca zawieranie 
transakcji on-line, za pośrednictwem którego – na mocy niniejszego 
Regulaminu i po spełnieniu jego warunków – UŜytkownik zawiera 
umowy sprzedaŜy towarów zamieszczonych w ramach tego serwisu 
internetowego. 

3. Sprzedawca: Firma Handlowa "GREGORIO" z siedzibą: 43-516 
Zabrzeg ul Widna 1. 

4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, 
spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie, która 
zarejestrowała swoją osobę w Sklepie, a co za tym idzie oświadczyła 
chęć korzystania z oferowanych w jego ramach usług. Kupującym 
moŜe być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych, a takŜe osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca 
zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonała 
rejestracji, w wyniku której uzyskała moŜliwość składania zamówień 
na towary oferowane w ramach Sklepu w sposób określony w 
niniejszym Regulaminie. 

5. UŜytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, 
spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie, która 
zarejestrowała swoją osobę w Sklepie, a co za tym idzie oświadczyła 
chęć korzystania z oferowanych w jego ramach usług. UŜytkownikiem 
moŜe być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych, a takŜe osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca 
zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonała 
rejestracji, w wyniku której uzyskała moŜliwość składania zamówień 
na towary oferowane w ramach Sklepu w sposób określony w 
niniejszym Regulaminie. 



6. SprzedaŜ lub Umowa sprzedaŜy – czynność prawna regulowana 
przepisami art. 535-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),a w przypadku gdy 
nabywcą jest Konsument, równieŜ przepisami ustawy z dnia 2 marca 
2000 r. o ochronie praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 z 
późn. zm) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych 
warunkach sprzedaŜy konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego 
(Dz. U. 2002 Nr 141 poz. 1176 z późn. zm), do której to dochodzi 
pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym po spełnieniu warunków 
określonych w niniejszym Regulaminie. 

7. Konsument – osoba fizyczna, o której mowa w art. 221 ustawy z dnia  
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16 poz. 93 z 
późn. zm.), tj. wyłącznie osoba fizyczna, która dokonuje czynności 
prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą 
lub zawodową. 

8. Przedsiębiorca – osoba, która dokonuje czynności prawnej w związku 
z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

9. Zamówienie – automatycznie wygenerowana w Sklepie po wciśnięciu 
(„kliknięciu”) opcji „Zamów” informacja określająca treść i warunki 
umowy, jaka zostanie zawarta na skutek przyjęcia oferty. Zamówienie 
zawiera w szczególności informacje o zasadach i terminach płatności, 
zasadach transportu towarów i związanych z nim kosztami, terminach 
realizacji zamówienia. W zaleŜności od rodzaju oferty Sprzedawcy, w 
zamówieniu moŜliwe jest ustalenie przez Kupującego formy dokonania 
płatności, a takŜe zasad i kosztów transportu; 

10. Koszyk – narzędzie systemowe usprawniające dokonywanie 
zakupów za pośrednictwem Sklepu przez UŜytkowników, posiadające 
moŜliwość gromadzenia złoŜonych zamówień w taki sposób  
aby były one widoczne jednocześnie, a takŜe umoŜliwiające 
monitorowanie wielkości (wartości) dokonanych zamówień 

11. Przyjęcie oferty – czynności techniczne Kupującego, skutkujące 
zawarciem umowy sprzedaŜy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą 
mającej za przedmiot oferowany przez Sprzedawcę towar.  

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 

§ 2 

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaŜy przez Sklep internetowy 
GREGORIO, który  prowadzi sprzedaŜ towarów za pośrednictwem sieci 
Internet, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy 
składającym zamówienie (Kupującym) , a SKLEP INTERNETOWY 
„GREGORIO” (Sprzedającym). 

2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego na stronie: 
www.gregorio.com.pl , jest sprzedaŜ wyrobów galanterii skórzanej. 

3. Korzystanie z Sklepu jest moŜliwe przy zachowaniu wymagań 
technicznych warunkujących prawidłowe złoŜenie zamówienia w 
ramach Sklepu. 



4. Kupujący składając zamówienie, powinien zapoznać się z regulaminem 
sklepu internetowego GREGORIO oraz potwierdzić fakt zapoznania się 
z przedmiotowym regulaminem akceptując go w obowiązującej formie. 

5. Oferta Sprzedawcy skierowana jest do wszystkich UŜytkowników 
Sklepu. 

6. Oferta moŜe zawierać dodatkowe postanowienia przyszłej umowy, w tym 
termin płatności ceny, zasady ponoszenia kosztów transportu oraz 
terminy realizacji zamówienia. 

7. UŜytkownik rozwaŜając przyjęcie oferty Sprzedawcy, zobowiązuje się 
zwracać szczególną uwagę na cenę i zasady płatności (np. przelewem za 
pomocą systemów bankowych, za pobraniem itp.) oraz zasady ponoszenia 
kosztów transportu i terminu realizacji zamówień. 

8. Oferta wiąŜe Sprzedawcę przez okres w niej wskazany lub do chwili 
odwołania. Odwołanie oferty następuje przez jej usunięcie ze Sklepu. 
Sprzedawca nie moŜe odwołać oferty po potwierdzeniu zamówienia przez 
Kupującego. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany treści oferty do 
czasu potwierdzenia zamówienia przez Kupującego, w tym przede 
wszystkim w zakresie ceny oferowanego towaru. 

9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, Ŝe towar jest dostępny 
w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części 
towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie 
zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa 
realizacja, wydłuŜenie czasu oczekiwania, anulowanie całości 
zamówienia). 

                            REJESTRACJA UśYTKOWNIKA  
§ 3 

  
1. UŜytkownik chcący skorzystać z usług Sklepu winien uprzednio 

dokonać Rejestracji. Skutkiem prawidłowo przeprowadzonej Rejestracji 
jest załoŜenie dla UŜytkownika Konta. 

2.  Dokonanie Rejestracji wymaga akceptacji (przyjęcia) przez 
UŜytkownika warunków Regulaminu. 

3.  Rejestracja dokonywana jest w drodze wypełnienia przez UŜytkownika 
formularza rejestrowego zamieszczonego pod adresem internetowym 
www.gregorio.com.pl. Zakres danych niezbędnych do przeprowadzenia 
Rejestracji i w jej wyniku załoŜenia Konta obejmuje co najmniej 
wskazanie przez UŜytkownika aktualnego adresu e-mail (adresu poczty 
elektronicznej) oraz podania własnej i swobodnie wybranej przez 
UŜytkownika nazwy i hasła, za pomocą których UŜytkownik będzie 
logował się do Konta. 

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i działania 
wynikające z udostępnienia przez UŜytkownika innym podmiotom 
hasła, o którym mowa m.in. w § 3 pkt 3 niniejszego Regulaminu. W 
przypadku udostępnienia lub uzyskania przez inne podmioty hasła, 
UŜytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich naleŜności za 
zamówienia złoŜone za pomocą loginu i hasła tego UŜytkownika. 

5. UŜytkownik ma prawo do zmiany hasła poprzez złoŜenie stosownej 
dyspozycji na swoim Koncie. 
 
 
 
 



DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE 

    § 4 

1. Chcąc złoŜyć zamówienie na towary, UŜytkownik jest zobowiązany do 
podania następujących danych: 
 

A. imię i nazwisko, a w przypadku osób prawnych lub jednostek    
organizacyjnych nazwę lub firmę, 

B.  adres zamieszkania lub siedziby (w przypadku osób prawnych    lub  
jednostek organizacyjnych) z dokładnym wskazaniem miasta wraz 
kodem pocztowym, ulicy wraz z numerem budynku i lokalu, 

C. numeru telefonu kontaktowego, 
D. numer NIP i REGON – w przypadku podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą, 
E. numer KRS – w przypadku gdy UŜytkownik podlega obowiązkowi 

wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, 
F. adres, pod który ma zostać dostarczony zamawiany towar, 
G. wybrany przez UŜytkownika jeden ze sposobów płatności ceny, 

wskazany w niniejszym Regulaminie. 
 
2. Przetwarzanie danych osobowych UŜytkowników odbywa się za ich 

zgodą, jak równieŜ w oparciu o ustawowe upowaŜnienie do 
przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji usług 
świadczonych przez sklep internetowy GREGORIO. 

3. Podanie przez UŜytkownika jakichkolwiek danych osobowych jest 
dobrowolne. 

4. Podanie danych określonych w § 4 ust.1 Regulaminu jest niezbędne do 
uzyskania moŜliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty 
Sprzedawcy w ramach Sklepu. UŜytkownik podając wyŜej wskazane 
dane wyraŜa zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę na 
warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i przepisach 
obowiązującego prawa. 

5. Poprzez dokonanie Rejestracji, UŜytkownik wyraŜa zgodę na 
przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w 
formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych na jego Koncie. 

6. Informacje i komunikaty, o których mowa w pkt 4, będą przekazywane 
UŜytkownikom na adres e-mail lub adres zamieszkania/siedziby 
wskazany w trakcie rejestracji.  

7.       UŜytkownik jest zobowiązany dokonać dokładnej weryfikacji 
przekazywanych danych przed złoŜeniem zamówienia na towary. 
UŜytkownik ponosi pełną odpowiedzialność względem Sprzedawcy za 
podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych, o 
których mowa w § 4 Regulaminu. 

 
SKŁADANIE ZAMÓWIE Ń ORAZ  CENY TOWARÓW  

I WARUNKI PŁATNO ŚCI 

    § 5 

1. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze za pobraniem 
przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna po tym, jak do sklepu 



dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złoŜonego zamówienia. 
Realizacja zamówień płatnych przelewem rozpoczyna się po tym jak 
na rachunek bankowy sklepu wpłyną środki pienięŜne w kwocie 
odpowiadającej cenie zakupu zamówionego towaru i kosztom 
wysyłki. 

2. Do sprzedaŜy promocyjnej oraz wyprzedaŜy przeznaczona jest 
ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według 
kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aŜ do 
wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaŜy. 

3. Do kaŜdego zamówienia wystawiany jest PARAGON. Faktura VAT 
na Ŝyczenie klienta i wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie 
zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do 
wysyłki. 

4. Klient moŜe wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu 
wystawienia faktury. Klient moŜe wycofać złoŜone zamówienie w 
całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyŜszych 
zmian moŜliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-
mailem pod adresem sklep@gregorio.com.pl 

5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek 
VAT. Cena podana przy kaŜdym towarze jest wiąŜąca w chwili 
złoŜenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do 
zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania 
nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i 
odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź 
wprowadzania w nich zmian. Koszty dostawy zostaną uwzględnione 
w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru 
odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu 
sposób. 

6. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych 
praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 
przez produkt niebezpieczny" klient moŜe zrezygnować z towaru 
kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni 
od daty odebrania przesyłki. Jest to moŜliwe tylko wówczas, gdy 
towar nie był uŜywany i nie został w Ŝaden sposób zniszczony. 
Zwracany towar naleŜy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim 
fakturą z wypełnioną częścią "zwrot". Sklep gwarantuje zwrot kwoty 
równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni 
roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta 
lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. 
Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. 

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY 

§ 6 

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta 
na czas 24 miesięcy. 

2. JeŜeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub 
uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką 
pocztową pod adresem sklepu. Sklep nie przyjmuje Ŝadnych przesyłek 
odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru 



reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i 
rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru naleŜy dołączyć fakturę 
z wypełnioną częścią "reklamacja". Wszelkie reklamacje rozpatrywane 
są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony 
zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to juŜ 
niemoŜliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci 
nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, 
dostępne w sklepie towary do wyboru. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 7 
1. Prawem właściwym dla umowy sprzedaŜy towarów za pośrednictwem 
Sklepu zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą będzie wyłącznie prawo 
polskie. Umowa sprzedaŜy towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim 
i w języku polskim pomiędzy Klientem a F.H. Gregorio. Utrwalenie, 
zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy 
następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką 
faktury VAT lub specyfikacji zamówienia 
2. Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów mogących wyniknąć w 
związku ze sprzedaŜą towarów przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu 
jest Sąd właściwy miejscowo zgodnie z przepisami KPC. 
3. Regulamin niniejszy znajduje się pod adresem internetowym 
http://www.gregorio.com.pl/regulamin.pdf/. Regulamin jest udostępniany 
do pobrania w formacie PDF. 
4. Dokonanie rejestracji przez UŜytkownika oznacza akceptację niniejszego 
Regulaminu. 
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego 
Regulaminu, przy czym jego wersja obowiązująca zamieszczana będzie 
kaŜdorazowo na stronie internetowej sklepu. 
6. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w Ŝycie z dniem ich 

opublikowania w sposób opisany w § 7ust. 5, z zastrzeŜeniem, Ŝe zmienione 

postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania do realizacji zamówień 

złoŜonych przed wprowadzeniem tych zmian. 


