WARUNKI HANDLOWE
1. WSTĘPNE POSTANOWIENIE
1.1. Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej „warunki handlowe”) podmiotu Bioalis International,
s.r.o, siedziba Dobřív 398, 338 44 Dobřív, REGON: 067 946 96 (zwany dalej „sprzedający”) regulują
wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku lub na zasadzie umowy nabywczej
(dalej tylko „umowa sprzedaży”) zawieranej między sprzedającym i inną fizyczną lub prawną osobą
(zwany dalej „kupujący”) przez sklep internetowy sprzedającego. Sklep internetowy jest użytkowany
przez sprzedawce na adresie www.bioalis.com, i to przez interfejs sieciowy (zwany dalej „interfejs
sieciowy sklepu”).
1.2. Sklep internetowy na stronie internetowej www.bioalis.com oferuje produkt Bioalis kozie
kolostrum, które jest naturalnym suplementem diety.
1.3. Warunki handlowe mogą także regulować prawa i obowiązki stron umowy podczas korzystania
ze stron internetowych sprzedającego umieszczonych na adresie: www.bioalis.com (zwane dalej
„strona internetowa“) i następne pokrewne stosunki prawne. Warunki handlowe nie dotyczą
przypadków, gdzie osoba, która zamierza kupić towar od sprzedającego, działa podczas zamawiania
towaru w ramach swojej działalności gospodarczej.
1.4. Rozporządzenia odmienne od warunków handlowych można negocjować w umowie nabywczej.
Odmienne układy w umowie nabywczej mają pierwszeństwo przed rozporządzeniami warunków
handlowych.
1.5. Rozporządzenia warunków handlowych stanowią integralną część umowy nabywczej. Umowa
nabywcza i warunki handlowe są sporządzone w języku polskim. Umowę nabywczą można wykonać
w języku polskim.
1.6. Brzmienie warunków handlowych może sprzedający zmieniać lub uzupełniać. Tym
postanowieniem nie są dotknięte prawa i obowiązki powstałe w czasie działania poprzedniego
brzmienia warunków handlowych.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA
2.1. Na zasadzie rejestracji kupującego przeprowadzonej na stronach internetowych kupujący może
podejść do swojego interfejsu. Ze swojego interfejsu kupujący może przeprowadzać zamówienia
towaru (zwane dalej „konto użytkownika“).
2.2. Podczas rejestracji na stronach internetowych i podczas składania zamówienia kupujący jest
zobowiązany podawać poprawne i prawdziwe wszystkie dane. Kupujący jest zobowiązany do
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aktualizacji wszystkich zmian danych na koncie użytkownika w razie ich zmiany. Dane podane przez
kupującego na koncie użytkownika oraz podczas składania zamówień są przez kupującego uważane
za poprawne.
2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony imieniem i hasłem użytkownika. Kupujący jest
zobowiązany do zachowania milczenia w związku z informacjami niezbędnymi do dostępu własnego
konta oraz przyjmuje do wiadomości, że sprzedający nie niesie odpowiedzialność za naruszenie tego
zobowiązania ze strony kupującego.
2.4. Kupujący nie jest zobowiązany umożliwić wykorzystywanie konta użytkownika osobom trzecim.
2.5. Sprzedający może anulować konto użytkownika, a szczególnie w wypadku, kiedy kupujący nie
korzysta ze swojego konta dłużej jak 12 miesięcy, lub w wypadku, że kupujący naruszył swoje
obowiązki z umowy sprzedaży (włącznie z warunkami handlowymi).
2.6. Kupujący jest świadomy, że konto użytkownika nie musi być dostępne stałe a zwłaszcza ze
względu na niezbędne utrzymanie wyposażenia sprzętu hardware i software sprzedającego,
ewentualnie niezbędne utrzymanie wyposażenia sprzętu hardware i software osób trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Interfejs sklepu zawiera spis produktów oferowanych sprzedającym do sprzedaży, i to włącznie
z wymienionymi cenami poszczególnych produktów. Ceny oferowanych produktów są podane
włącznie z podatkiem VAT oraz wszystkich związanych z tym opłat. Oferta sprzedaży produktów oraz
ceny tychże produktów zostają płatne do czasu, kiedy są wyświetlane na interfejsie sklepu. Tym
ustanowieniem nie jest ograniczona możliwość sprzedającego zawrzeć umowę sprzedaży
z indywidualnymi warunkami. Wszelkie oferty sprzedaży produktów umieszczonych na interfejsie
sklepu są niewiążące a sprzedający nie jest zobowiązany zawrzeć umowę sprzedaży odnośnie do tych
produktów.
3.2. Interfejs sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i wysyłką
towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i wysyłką towaru są podane w interfejsie
sklepu bez konkretnej specyfikacji rejonu i obowiązują tylko w wypadku, kiedy towar jest dostarczany
w ramach terenu Republiki Czeskiej.
3.3. Żeby złożyć zamówienie, kupujący uzupełni formularz w interfejsie sklepu. Formularz
zamówieniowy zawiera zwłaszcza informacje na temat:
- zamawianych produktów (kupujący „włoży“ zamawiane produkty do koszyka elektronicznego w
interfejsie),
- sposobu opłaty ceny towaru, danych o żądanym sposobie dostarczenia zamówionego towaru,
- adresu dostarczenia (ewentualnie adresu faktury) oraz
- informacji o kosztach połączonych z dostarczeniem towaru (zwane dalej tylko jako „zamówienie“).
3.4. Przed wysłaniem zamówienia sprzedającemu jest kupującemu umożliwione skontrolowanie oraz
zmiana danych, które kupujący umieścił do zamówienia, a to i ze względu na możliwość kupującego
stwierdzać oraz poprawiać błędy powstałe podczas wpisywania danych do zamówienia. Kliknięciem
na przycisk „złożyć zamówienie” kupujący potwierdza zamówienie i zaświadcza, że zaznajomił się z
niniejszymi warunkami handlowymi oraz że ich akceptuje. Dane podane w zamówieniu są przez
sprzedającego uważane za poprawne. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia
potwierdzi to zamówienie kupującemu pocztą elektroniczną a to na adres poczty elektronicznej
kupującego podany w interfejsie lub w zamówieniu (dalej zwane tylko „poczta elektroniczna
kupującego”).
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3.5. Sprzedający jest zawsze upoważniony w związku z charakterystyką zamówienia (ilość towaru,
wysokość ceny zakupu, oczekiwane koszty na dostawę) poprosić kupującego o dodatkowe
potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).
3.6. Stosunek umowny pomiędzy sprzedającym i kupującym powstaje przez dostarczenie
potwierdzenia zamówienia (akceptacji), która jest wysłana przez sprzedającego do kupującego pocztą
elektroniczną na adres poczty elektronicznej kupującego.
3.7. Sprzedający sobie również zastrzega prawo anulować zamówienie lub jego część przed
zawarciem umowy sprzedaży na podstawie umowy z kupującym a to w tych przypadkach: towar już
nie jest produkowany czy nie jest dostarczany lub wyraźnym sposobem zmienila się cena dostawcy
towaru. W wypadku, że kupujący zapłacił już część lub całą cenę zakupu, będzie kupującemu
zwrócona cała cena zakupu z powrotem na konto bankowe lub na adres i nie dojdzie do zawarcia
umowy sprzedaży. Kupujący przyjmuje również do świadomości, że sprzedający nie jest zobowiązany
zawrzeć umowę sprzedaży i to zwłaszcza z osobami, które wcześniej istotnym sposobem naruszyły
umowę sprzedaży (włącznie z warunkami handlowymi).
3.8. Kupujący się zgadza z używaniem środków komunikacji na odległość podczas zawierania umowy
sprzedaży. Koszty powstałe u kupującego podczas używania środków komunikacji na odległość w
związku z zawarciem umowy sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń
telefonicznych) pokrywa sobie kupujący sam.
3.9. Kupujący może również zamówić towar telefonicznie, e-mailem i przy pomocy wiadomości SMS.
Również w tych przypadkach obowiązuje dla kupującego i sprzedającego te same prawa i obowiązki
jak przy zamówieniu elektronicznym.

4. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI
4.1. Cenę towaru oraz ewentualne koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową sprzedaży,
kupujący może zapłacić w następujący sposób:
–
–

za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu,
bezgotówkowo przelewem na rachunek sprzedającego nr: 2801384912/2010 prowadzony
w Fio banka (dalej tylko „rachunek sprzedającego“) na terenie Republiki Czeskiej.

4.2. Wraz z ceną sprzedaży kupujący powinien zapłacić sprzedającemu również koszty związane z
pakowaniem i dostawą towaru. Jeśli wyraźnie nie określono inaczej, to ceną sprzedaży są również
koszty związane z dostawą.
4.3. W przypadku płatności za pobraniem, cena sprzedaży jest płatna przy odbiorze towaru. W
przypadku płatności bezgotówkowej towar jest wysyłany po zaksięgowaniu kwoty zgodnie z umową
sprzedaży na rachunek sprzedającego.
4.4. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący powinien zapłacić cenę sprzedaży towaru wraz
z podaniem zmiennego symbolu płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek przez
kupującego zapłacenia ceny sprzedaży zostaje spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej
kwoty na rachunku sprzedającego.
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4.5. Sprzedający jest uprawniony, zwłaszcza w przypadku kiedy ze strony kupującego nie dojdzie do
dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.5), domagać się zapłacenia całej ceny sprzedaży
jeszcze przed wysłaniem towaru kupującemu.
4.6. Ewentualne rabaty z ceny towaru udzielone przez sprzedającego kupującemu nie można
wzajemnie łączyć.
4.7. Jeśli w transakcjach handlowych jest regułą lub jeśli ustanowiono ogólnie obowiązującymi
przepisami prawa to sprzedający w związku z płatnościami wykonywanymi na podstawie umowy
sprzedaży wystawi kupującemu dokument podatkowy – fakturę. Sprzedający jest płatnikiem podatku
od wartości dodanej. Sprzedający wystawi dokument podatkowy-fakturę kupującemu po zapłaceniu
ceny towaru i prześle ją w formie elektronicznej na adres elektroniczny kupującego lub w formie
wydruku wraz z zamówionym towarem.
4.8. Kupujący z terenu Republiki Czeskiej musi płacić tylko w czeskich koronach. Kupujący z
pozostałych krajów muszą płacić w walucie, która w sklepie internetowym jest w danym momencie
dostępna i która jest równocześnie główną (podstawową) walutą w kraju, gdzie kupujący dokonuje
zakupu.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego, nie
można odstąpić od umowy sprzedaży w następujących przypadkach:
–

–

–

–
–
–

–
–
–
–

jeśli świadczone usługi zostały spełnione i uprzednio wyraźnie zaaprobowane przed upływem
terminu odstąpienia od umowy a przedsiębiorca przed zawarciem umowy poinformował
konsumenta, że w tym przypadku nie ma prawa do odstąpienia od umowy,
jeśli dostawa towaru lub usługi, których cena jest zależna od zmian na rynku finansowym
niezależnie od intencji przedsiębiorcy, do których może dojść w trakcie trwania terminu na
odstąpienie od umowy,
jeśli dostawa napojów alkoholowych, które mogą zostać dostarczone dopiero po upływie
trzydziestu dni a ich cena jest zależna od zmian na rynku finansowym niezależnych od woli
przedsiębiorcy,
jeśli dostawa towaru, która została zmieniona zgodnie z życzeniem konsumenta lub jego
osoby,
dostawy towaru, który jest łatwo psujący się, jak również towar, który po dostarczeniu
bezpowrotnie został zmieszany z innym towarem,
jeśli przeprowadzono naprawę lub konserwację w miejscu wskazanym przez konsumenta na
jego żądanie; nie dotyczy w przypadku następnego wykonania innych niż wymaganych
napraw lub dostawy innych niż wymaganych części zamiennych,
dostawy towaru w zamkniętym opakowaniu, który konsument wyjął z opakowania i z
przyczyn higienicznych niemożliwy jest jego zwrot,
dostawy nagrania dźwiękowego lub obrazowego lub programu komputerowego, jeśli
naruszył ich oryginalne opakowanie,
dostawy gazet, periodyków lub czasopism,
zakwaterowania, transportu, wyżywienia lub spędzania czasu wolnego, jeśli przedsiębiorca
niniejsze świadczenia oferuje w określonym terminie,
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–
–

zawierane na podstawie publicznej licytacji zgodnie z ustawą regulującą publiczne licytacje,
dostawy treści cyfrowej, jeśli nie dostarczono na nośniku a dostarczono po uprzedniej
wyraźnej akceptacji konsumenta przed zakończeniem terminu na odstąpienie od umowy,
natomiast przedsiębiorca przed zawarciem umowy poinformował konsumenta iż w tym
przypadku nie ma prawa do odstąpienia od umowy

5.2. Jeśli nie chodzi o przypadek podany w art. 5.1 lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić
od umowy sprzedaży, wtedy kupujący ma prawo zgodnie z postanowieniem § 1829 ust. 1 Kodeksu
cywilnego odstąpić od umowy sprzedaży, do czternastu (14) dni od odbioru towaru. Odstąpienie od
umowy musi zostać doręczone sprzedającemu w sposób do udokumentowania w terminie do
czternastu (14) dni od odbioru towaru, na adres siedziby sprzedającego lub na adres poczty
elektronicznej sprzedającego: info@bioalis.com.
5.3. W przypadku odstąpienia od umowy wg art. 5.2 warunków handlowych, umowa sprzedaży
zostaje od początku rozwiązana. Towar musi zostać sprzedającemu zwrócony do 3 dni roboczych od
wysłania odstąpienia od umowy sprzedającemu. Towar sprzedającemu powinien być zwrócony
nieuszkodzony i niezużyty a jeśli to możliwe w oryginalnym opakowaniu.
5.4. W terminie czternastu (14) dni od zwrócenia towaru kupującemu wg art. 5.3 warunków
handlowych sprzedający jest uprawniony do wykonania weryfikacji zwróconego towaru, zwłaszcza
celem stwierdzenia czy zwrócony towar nie jest uszkodzony, zużyty lub częściowo skonsumowany.
5.5. W przypadku odstąpienia od umowy wg art. 5.2 warunków handlowych, sprzedający zwróci cenę
zakupu (bez kosztów poniesionych na dostawę towaru) kupującemu najpóźniej do czternastu (14) dni
od zakończenia terminu na weryfikację towaru wg art. 5.4 warunków handlowych, w formie
bezgotówkowej na rachunek wskazany przez kupującego lub w ten sam sposób w jaki sprzedający
przyjął od kupującego, o ile kupujący nie określi innego sposobu. Sprzedający jest również
uprawniony do zwrotu ceny zakupu w gotówce przy zwrocie towaru przez kupującego lub w inny
sposób o ile kupujący zaakceptuje to i w związku z tym nie powstaną dodatkowe koszty kupującemu.
5.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeśli zwrócony przez kupującego towar będzie
uszkodzony, zużyty lub częściowo skonsumowany, sprzedający ma prawo domagać się
rekompensaty od kupującego za poniesioną szkodę. Prawo do pokrycia powstałej szkody sprzedający
jest uprawniony jednostronnie odliczyć od kwoty zwrotu przysługującej kupującemu. W tym
przypadku sprzedający zwróci konsumentowi tylko w ten sposób obniżoną cenę kupna.

6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU
6.1. Sposób dostawy towaru określa sprzedający, o ile w umowie sprzedaży nie postanowiono
inaczej. W przypadku. kiedy sposób transportu uzgodniono na podstawie wymagań kupującego,
wtedy ponosi on ryzyko oraz ewentualne koszty dodatkowe związane z tym sposobem transportu.
6.2. Jeśli zgodnie z umową sprzedaży sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar na miejsce
wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany przejąć towar przy dostawie.
Jeśli kupujący nie przejmie towaru przy dostawie, wtedy sprzedający jest uprawniony do odstąpienia
od umowy sprzedaży.
6.3. Jeżeli z powodów zawinionych przez kupującego, towar musi być doręczony powtórnie lub w
inny sposób niż określono w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych
z powtórnym dostarczeniem towaru, ewentualnie z innym sposobem doręczenia.
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6.4. Przy przejęciu towaru od przewoźnika kupujący powinien skontrolować nienaruszenie
opakowania towaru a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń bezzwłocznie
poinformować przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania świadczącego o
nieuprawnionej ingerencji w przesyłce kupujący nie musi przejąć przesyłki od przewoźnika. Poprzez
podpisanie kwitu dostawy kupujący stwierdza, że przesyłka towaru spełniała wszystkie warunki i
formalności, tym samym ewentualna późniejsza reklamacja dotycząca naruszenia opakowania
przesyłki nie będzie brana pod uwagę.
6.5. Pozostałe prawa i obowiązki stron podczas transportu towaru mogą regulować warunki dostawy
sprzedającego.
6.6. Sprzedający do dostarczanego towaru wystawia kupującemu fakturę zawierającą wszelkie
niezbędne formalności dokumentu podatkowego.
6.7. Towar znajdujący się na stanie zostaje wysłany do trzech dni roboczych od otrzymania wiążącego
zamówienia. Towar, który nie jest na składzie (odpowiednio oznaczony), zostaje wysłany w
momencie wprowadzenia na magazyn. W tym przypadku sprzedający musi poinformować
kupującego, kiedy prawdopodobnie do tego dojdzie i uzgodnić z kupującym kolejne kroki.
6.8. Towar można dostarczyć: za pobraniem, usługą wysyłkową, usługą kurierską, lub odebrać
osobiście (po uprzednim uzgodnieniu) pod adresem Koterovská 516/66, 326 00 Plzeň 2 - Slovany.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, GWARANCJA
7.1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące odpowiedzialności sprzedającego za wady, wraz z
odpowiedzialnością sprzedającego z tytułu gwarancji, określają odpowiednie aktualnie obowiązujące
przepisy (zwłaszcza postanowienia § 612 i nast. Kodeksu cywilnego).
7.2. Sprzedający odpowiada przed kupującym za to, że sprzedawana rzecz jest zgodna z umową
sprzedaży, przede wszystkim że jest bez wad. Jako zgodność z umową sprzedaży rozumie się, że
sprzedawana rzecz posiada jakość i właściwości użytkowe wymagane umową a przez sprzedającego,
producenta, jego reprezentanta opisywane lub na podstawie przez nich prowadzonej reklamy
oczekiwane, ewentualnie jakość i właściwości użytkowe dla rzeczy tego rodzaju standardowe i
odpowiadające wymogom przepisów prawa, jest w odpowiedniej ilości, mierze lub wadze i
odpowiada przeznaczeniu, które sprzedający podaje lub w jakim zazwyczaj rzecz się użytkuje.
7.3. W przypadku, kiedy rzecz przy przejęciu przez kupującego nie jest zgodna z umową sprzedaży
(dalej tylko „niezgodność z umową sprzedaży“), kupujący ma prawo do tego, żeby sprzedający
bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki rzecz doprowadził do stanu odpowiadającego umowie sprzedaży,
zgodnie z wymogiem kupującego bądź wymianą rzeczy lub jej naprawieniem. Jeśli taka procedura jest
niemożliwa, kupujący może domagać się odpowiedniego rabatu z ceny rzeczy lub odstąpić od
umowy. Powyższe nie dotyczy przypadku kiedy kupujący przed przejęciem rzeczy wiedział o
niezgodności z umową sprzedaży lub sam spowodował niezgodność z umową sprzedaży. Niezgodność
z umową sprzedaży, która pojawi się w trakcie sześciu (6) miesięcy od dnia przejęcia rzeczy, traktuje
się jako niezgodność istniejącą już w chwili jej przejęcia o ile nie jest sprzeczne z charakterem rzeczy
lub jeśli nie udowodni się przeciwieństwa.
7.4. Jeśli nie dotyczy rzeczy, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub rzeczy używanych, sprzedający
odpowiada za wady, które okażą się jako niezgodność z umową sprzedaży po przejęciu rzeczy w
okresie gwarancyjnym (gwarancja).
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7.5. Prawa kupującego wynikające z odpowiedzialności sprzedającego za wady, wraz z
odpowiedzialnością sprzedającego z tytułu gwarancji, kupujący egzekwuje od sprzedającego pod
adresem jego siedziby Dobřív 398, 338 44 Dobřív.

8. ZAŁATWIENIE REKLAMACJI
8.1. Kupujący powinien egzekwować reklamację u sprzedającego bez zbędnego zwlekania (od
stwierdzenia braku/wady) w formie pisemnej przesłaniem powiadomienia o reklamacji na adres
Dobřív 398, 338 44 Dobřív lub przesłaniem w formie elektronicznej e-maila na adres
info@bioalis.com. Forma powiadomienia o reklamacji powinna opierać się o formularz reklamacyjny
który jest dostępny w załączniku niniejszych warunków handlowych i który na żądanie kupującego
może być również przesłany na jego adres.
8.2. Kupujący powinien przedstawić dowód zakupu towaru (najlepiej dokumentem zakupu
załączonym do formularza reklamacyjnego). Termin rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się od
momentu przekazania/doręczenia towaru sprzedającemu. Towar do transportu powinien być
zapakowany w taki sposób, żeby nie doszło do jego uszkodzenia, powinien być czysty i kompletny.
8.3. Sprzedający jest zobowiązany bezzwłocznie, najpóźniej do trzech dni roboczych rozpatrzyć
decyzję, ewentualnie podjąć decyzję, iż do rozpatrzenia niezbędna będzie fachowa ekspertyza.
Kupującego w tym terminie poinformuje o przeprowadzeniu niezbędnej fachowej ekspertyzy.
Sprzedający rozpatrzy reklamację wraz z usunięciem wady bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 30 dni
od jej zgłoszenia o ile z kupującym nie porozumie się na piśmie w sprawie dłuższego terminu. Po
upływie tego terminu kupujący ma takie same prawa, jak by chodziło o podstawowe naruszenie
umowy.
8.4. Jeśli sprzedający odmówi usunięcia wady rzeczy, kupujący może domagać się adekwatnego
rabatu z ceny lub odstąpienia od umowy.
8.5. Gwarancja na reklamowany produkt przedłuża się o czas od zgłoszenia reklamacji do jej
rozpatrzenia lub do terminu, kiedy kupujący był zobowiązany do odebrania przedmiotu sprzedaży.
Jeśli dojdzie do wymiany towaru lub jego części, zastosuje się odpowiedzialność sprzedającego. jak by
dotyczyło to zakupu nowego towaru lub jego części. Sprzedający zobowiązuje się poinformować
kupującego o rozpatrzeniu reklamacji według jego żądania pisemnie, pocztą elektroniczną lub za
pośrednictwem wiadomości tekstowej (SMS). W przypadku uprawnionej reklamacji kupującemu
należy się rekompensata rzeczywiście poniesionych kosztów.

9. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY
9.1. Kupujący nabywa prawo własności do towaru w chwili zapłacenia całkowitej ceny sprzedaży
towaru.
9.2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i pozostałe części tworzące interfejs
sieciowy sklepu (wraz ze zdjęciami oferowanego towaru) są chronione prawem autorskim. Kupujący
zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał żadnych działań, które by mogły jemu lub osobom trzecim
umożliwić nieuprawnione ingerencje lub nieuprawnione wykorzystanie oprogramowania lub
pozostałych części tworzących interfejs sieciowy sklepu.
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9.3. Kupującemu nie wolno podczas korzystania z interfejsu sieciowego sklepu stosować
mechanizmy, oprogramowania lub inne postępowania, które mogłyby mieć negatywny wpływ na
funkcjonowanie interfejsu sieciowego. Z interfejsu sieciowego sklepu można korzystać tylko w
zakresie, który nie będzie naruszał praw pozostałych klientów sprzedającego i który jest zgodny z jego
przeznaczeniem.
9.4. Sprzedający w relacji z kupującym nie jest wiązany żadnymi kodeksami zachowania w myśl
postanowień § 53a ust. 1 Kodeksu cywilnego.
9.5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy
powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich w stronie internetowej lub w wyniku wykorzystania
strony internetowej niezgodnie z jej przeznaczeniem.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH
10.1. Ochrona danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną, jest zapewniona ustawą nr
101/2000 Dz.U., o ochronie danych osobowych, w brzmieniu późniejszych przepisów.
10.2. Kupujący zgadza się na przetwarzanie następujących swoich danych osobowych: imię i
nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, numer
telefonu, adres e-mail, informacje o żądanym produkcie, wzajemna korespondencja i pozostałe dane,
jeśli przez nich użytkowane aplikacje (np. przeglądarka internetowa) zezwolą (dalej wszystko razem
tylko jako „dane osobowe“).
10.3. Kupujący zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego celem realizacji
praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży i celem przesyłania informacji i powiadomień
handlowych sprzedającemu.
10.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany swoje dane osobowe (podczas
rejestracji na swoim koncie użytkownika, przy zamówieniu wykonanym z interfejsu sieciowego
sklepu) podawać właściwie i prawdziwie jak również jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować
sprzedającego o zaistniałej zmianie w swoich danych osobowych.
10.5. Sprzedający może powierzyć dane osobowe kupującego osobie trzeciej jako przetwarzającemu.
Poza osobami przewożącymi towar, sprzedający nie będzie danych osobowych bez uprzedniej zgody
kupującego przekazywał osobom trzecim.
10.6. Dane osobowe będą przetwarzane w terminie nieokreślonym. Dane osobowe będą
przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej
niezautomatyzowanym sposobem.
10.7. Kupujący oświadcza, że podane dane osobowe są dokładne i został pouczony, iż chodzi o
dobrowolne podanie danych osobowych. Kupujący oświadcza, że został pouczony, iż zgodę na
przetwarzanie danych osobowych może w relacji ze sprzedającym wycofać w formie pisemnego
powiadomienia doręczonego na adres sprzedającego.
10.8. W przypadku kiedy kupujący miał podejrzenia, że sprzedający lub przetwarzający (art. 9.5)
wykonuje przetwarzanie jego danych osobowych niezgodnie z ochroną prywatnego i osobistego życia
kupującego lub niezgodnie z ustawą zwłaszcza jeśli dane osobowe są niedokładne ze względu na cel
ich przetwarzania, może: żądać wyjaśnień od sprzedającego lub przetwarzającego, żądać żeby
sprzedający lub przetwarzający usunął powstały stan. Szczególnie może dotyczyć blokowania,
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wykonania naprawy, uzupełnienia lub likwidacji danych osobowych. Jeśli żądanie kupującego jak
podano w poprzednim zdaniu jest uprawnione, sprzedający lub przetwarzający bezzwłocznie usunie
wadliwy stan. Jeśli sprzedający lub przetwarzający nie wywiąże się z żądania, kupujący ma prawo
zwrócenia się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejsze postanowienie nie dotyczy prawa
kupującego do zwrócenia się bezpośrednio do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.9. Jeśli kupujący zwraca się o informację w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych,
sprzedający jest zobowiązany do udzielenia mu takiej informacji. Sprzedający ma prawo za udzielenie
informacji jak podano w poprzednim zdaniu domagać się zapłaty nieprzekraczającej kosztów
niezbędnych do udzielenia informacji.
10.10. Kupujący zgadza się na otrzymywanie informacji związanych z towarem, usługami lub firmą
sprzedającego na adres elektroniczny kupującego jak również zgadza się na otrzymywanie informacji
handlowych sprzedającego na adres elektroniczny kupującego.

11. DORĘCZANIE
11.1. O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja związana z umową sprzedaży musi być
drugiej stronie umowy doręczona w formie pisemnej, poczta elektroniczną, osobiście lub listem
poleconym za pośrednictwem operatora usług pocztowych (zgodnie z wyborem nadawcy).
Kupującemu jest doręczana na adres elektroniczny poczty podany w jego koncie użytkownika.
11.2. Wiadomość traktuje się jako doręczoną: w przypadku doręczania pocztą elektroniczną w
momencie jej przyjęcia na serwer poczty przychodzącej (integralność wiadomości przesłanych pocztą
elektroniczną może być zabezpieczona certyfikatem), w przypadku doręczania osobiście lub za
pośrednictwem operatora usług pocztowych przejęciem przesyłki przez adresata, w przypadku
doręczania osobiście lub za pośrednictwem operatora usług pocztowych pomimo odmowy przyjęcia
przesyłki, jeśli adresat odmówi przyjęcia (ewentualnie osoba upoważniona do przyjęcia przesyłki w
jego imieniu) przesyłki, w przypadku doręczania osobiście lub za pośrednictwem operatora usług
pocztowych po upłynięciu terminu dziesięciu (10) dni od dotarcia przesyłki i doręczenia wezwania
adresatowi do odbioru przesyłki, jeśli przesyłka u operatora usług pocztowych będzie oczekiwała na
odbiór pomimo sytuacji, w której adresat nie dowiedział się o oczekującej przesyłce.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Jeżeli stosunki związane z użytkowaniem strony internetowej lub stosunki prawne regulowane
w umowie sprzedaży zawierają element międzynarodowy (zagraniczny), strony uzgadniają, że
stosunki te podlegają prawu czeskiemu. Niniejsze nie narusza praw konsumenta związanych z
ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
12.2. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towaru na podstawie zezwolenia na prowadzenie
działalności gospodarczej a jego działalność gospodarcza nie podlega innym zezwoleniom. Kontrolę
działalności gospodarczej w zakresie swoich uprawnień, prowadzi właściwy urząd ds. działalności
gospodarczej.
12.3. Jeśli niektóre z postanowień warunków handlowych są lub staną się nieważne lub nieskuteczne,
zamiast takich uregulowań zostaną wprowadzone inne, możliwie najbardziej odzwierciedlające
intencje postanowień pierwotnych. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie
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narusza ważności i skuteczności postanowień pozostałych. Zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży
lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.
12.4. Umowa sprzedaży wraz z warunkami handlowymi jest archiwizowana przez sprzedającego w
formie elektronicznej i nie jest udostępniana osobom trzecim.
12.5. Dane kontaktowe sprzedającego:
Adres do doręczeń: Dobřív 398, 338 44 Dobřív
Adres poczty elektronicznej: info@bioalis.com
Telefon: +420 774 696 901

Niniejsze warunki handlowe nabywają mocy z dniem 1. 3. 2019.
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FORMULARZ REKLAMACYJNY
Reklamujący:
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dostawca:
Bioalis International, s.r.o., Dobřív 398, 338 44 Dobřív.
Numer faktury ……………………………………………………………………………………………………………………………
Numer zamówienia……………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa reklamowanego towaru (np. Bioalis kozie kolostrum 180 kapsułek):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Opis wady:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Przypis: Reklamowany towar prosimy wysyłać zawsze kompletny, włącznie z dokumentem o
zapłacie (zazwyczaj faktura) oraz niniejszym formularzem reklamacyjnym. Można tak uniknąć
przedłużenia czasu reklamacji.

Datum i podpis osoby reklamującej: ……………………………………………………………………

Bioalis International, s.r.o., Dobřív 398, 338 44 Dobřív; tel.: +420 774 696 901; e-mail: info@bioalis.com;
REGON: 06794696; NIP: CZ06794696; numer konta dla PL:
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