Regulamin Sklepu Internetowego PC
§1. Dane PERFECT COLL
Sklep internetowy działający pod adresem: https://biznes.perfect-coll.pl/sklep (zwany dalej „Sklepem”)
prowadzony jest przez PERFECT COLL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: ul. Włościańska 29 lok. U2, 01-710
Warszawa, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000513735 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525 25 89 153, REGON 147290113,
Kapitał zakładowy 5.000 zł, (dalej jako PERFECT COLL lub PC), Kontakt: e-mail: kontakt@perfect-coll.pl, tel./fax:
+48 58 698 22 44.

§2. Ochrona danych osobowych
1.

Dane osobowe przekazywane przez Klubowiczów są przetwarzane przez PERFECT COLL wyłącznie w celu
realizacji zobowiązań względem Klubowiczów oraz zamówień składanych przez Klubowiczów.

2.

Każdy Klubowicz ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu należy zgłosić
odpowiednie żądanie do Administratora danych, tj. PERFECT COLL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: (01710) Warszawa, ul. Włościańska 29 lok. U2, lub po zalogowaniu się na stronie https://biznes.perfectcoll.pl/login.html.

3.

Powierzone PERFECT COLL dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z
zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z poźn. zm.).

§3. Opisy Produktów i Zestawów
Informacje zawarte na stronie internetowej PC, w tym w szczególności opisy Produktów, Zestawów oraz inne
materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie http://perfect-coll.pl/, kierowane
przez PC do potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie
zaproszeniem do składania ofert.

§4. Realizacja Zamówień
1.

Realizacja zamówień odbywa się poprzez stronę https://biznes.perfect-coll.pl/sklep.

2.

Cena sprzedaży zamówionych Zestawów i Produktów może być płatna:
a.

gotówką, na rachunek bankowy PERFECT COLL bezpośrednio lub za pośrednictwem systemu
płatności, lub

b.

„za pobraniem” – wówczas cena sprzedaży płatna będzie w chwili dostarczenia Zestawów i
Produktów Klubowiczowi, lub

c.

(wyłącznie w przypadku Zestawów) kredytem bankowym, lub

d.

(w przypadku Partnerów) naliczoną prowizją (nagrodą).
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3.

Do sprzedawanych towarów wydawane są faktura VAT lub paragon fiskalny oraz w przypadku Zestawów
oraz Urządzeń - Warunki gwarancji.

4.

PERFECT COLL zobowiązany jest do dostarczenia Klubowiczowi rzeczy bez wad.

5.

PERFECT COLL dostarcza Produkty i Zestawy zamówione w Sklepie PC za pośrednictwem firmy kurierskiej
DPD.

6.

Po otrzymaniu przesyłki Klubowicz powinien dokładnie sprawdzić, zaś o ewentualnych wadach
niezwłocznie poinformować PC – w trybie postępowania reklamacyjnego określonego w § 6.

7.

Dostawa zamówionych przez Klubowiczów Zestawów lub Produktów odbywa się jak najszybciej,
zwyczajowo do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty ceny sprzedaży. W przypadku braku
zamówionych Zestawów lub Produktów na magazynie PERFECT COLL nie powinna ona nastąpić później niż
w ciągu 30 dni od dnia złożenia zamówienia.

8.

PERFECT COLL może odmówić realizacji zamówienia złożonego przez Klubowicza z ważnej przyczyny, tj.
gdy PERFECT COLL nie zajmuje się już sprzedażą danego Produktu lub Zestawu, lub nie może zrealizować
zamówienia z powodu trudności w procesie produkcji, zmian procesu produkcji, niedostarczenia
Produktów, Zestawów lub półproduktów przez poddostawców, niespodziewanie wysokiego popytu lub z
powodu siły wyższej.

9.

Jeżeli zamówienie Klubowicza nie może zostać z jakichkolwiek przyczyn zrealizowane przez PERFECT COLL
lub może zostać zrealizowane jedynie częściowo, to PERFECT COLL poinformuje o tym Klubowicza
najwcześniej, jak to będzie możliwe i uzgodni z Klubowiczem inny termin dostawy.

§5. Prawo do odstąpienia od zamówienia
1.

Klubowiczowi będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny może odstąpić od
zamówienia w terminie 14 dni od:
a.

dnia poinformowania przez PERFECT COLL o braku możliwości realizacji Zamówienia/jedynie
częściowej realizacji Zamówienia, w przypadku o którym mowa w §4 pkt 8 Regulaminu, lub
b. dnia objęcia w posiadanie zamówionych Produktów lub Zestawów (lub od dnia objęcia ich w
posiadanie przez wskazaną przez Klubowicza osobę trzecią inną niż przewoźnik), bez podania
jakiejkolwiek przyczyny,
poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zwrot wpłaconych cen sprzedaży nastąpi niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez takiego Klubowicza od
złożonego zamówienia z tej przyczyny.
2.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 powyżej, można złożyć na poniższym formularzu, co nie jest
obowiązkowe.
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD ZAMÓWIENIA
Adresat: PERFECT COLL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włościańska 29 lok. U2, 01-710
Warszawa, tel./fax: +48 58 767 42 24; e-mail kontakt@perfect-coll.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Zamówienia.
– Data odbioru przedmiotu zamówienia(*) _____________________________
– Imię i nazwisko Klubowicza(-ów) _______________________________
– Adres Klubowicza(-ów) _______________________________________
– Podpis Klubowicza(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data ___________
(*) Niepotrzebne skreślić
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3.

Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia, np.:
a.

pocztą na adres PERFECT COLL:
Centrum Operacyjno-Rozwojowe PERFECT COLL Sp. z o.o.
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny,
Al. Zwycięstwa 96/98 (Bud. IV A, lok. A 210), 81-451 Gdynia
b. faxem na nr: + 48 58 767 42 24,
c. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@perfect-coll.pl),
przed upływem w/w terminów. W razie woli skorzystania z odstąpienia za pomocą faxu lub poczty
elektronicznej, PERFECT COLL prześle Klubowiczowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu w
takiej samej formie.
4.

W przypadku odstąpienia od Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2, wszystkie otrzymane od Klubowicza
płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów lub Zestawów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Klubowicza sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez PERFECT COLL), zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni od dnia, w którym PERFECT COLL został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od
Zamówienia. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały
użyte przez Klubowicza w Zamówieniu, chyba że Klubowicz wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

5.

PERFECT COLL, w przypadku odstąpienia od Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, może wstrzymać
się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanych Produktów lub Zestawów lub do czasu
dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.

Klubowicz w razie odstąpienia od Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, jest zobowiązany zwrócić
otrzymane Produkty lub Zestawy PERFECT COLL niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14
dni od dnia, w którym Klubowicz poinformował PERFECT COLL o odstąpieniu od Zamówienia. Termin jest
zachowany, jeżeli Klubowicz odeśle rzeczy przed upływem terminu 14 dni. Klubowicz ponosi bezpośrednie
koszty zwrotu zamówionych Produktów lub Zestawów. Zwrot Produktów lub Zestawów można dokonać za
pomocą poczty lub kuriera.

7.

Klubowicz, który odstąpił od Zamówienia na podstawie §5 pkt 2, odpowiada tylko za zmniejszenie wartości
Produktów i Zestawów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Cel wprowadzenia powyższego wymagania został określony w
założeniach leżących u podstaw Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/EU z dnia 25
października 2011r. w sprawie praw konsumentów w następujący sposób „w celu stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania towaru, konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam
sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie.”

§6. Procedura rozpatrywania reklamacji
1.

W przypadku ujawnienia wady objętej rękojmią, Klubowicz ma prawo zgłosić swoje żądanie:
d. pocztą na adres PERFECT COLL:
Centrum Operacyjno-Rozwojowe PERFECT COLL Sp. z o.o.
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny,
Al. Zwycięstwa 96/98 (Bud. IV A, lok. A 210), 81-451 Gdynia
b. faxem na nr: +48 58 767 42 24,
c.

pocztą elektroniczną na adres: kontakt@perfect-coll.pl.
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2.

PERFECT COLL rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Zasady rozpatrywania
zgłoszeń reklamacyjnych związanych z ujawnieniem wady objętej gwarancją określa dokument Warunki
Gwarancji.
§7. Informacja o alternatywnych metodach rozstrzygania sporów

PERFECT COLL informuje, że w razie powstania sporu między Klubowiczem będącym konsumentem w
rozumieniu ustawy Kodeks cywilny a PERFECT COLL, istnieje możliwość skorzystania z alternatywnego sposobu
jego rozstrzygnięcia. Przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej działają Stałe Polubowne Sądy
Konsumenckie, przed którymi Klubowicz będący konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny może
wszcząć mediację. W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej odpowiedni wniosek – wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym
sądem konsumenckim, Na skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów zgodę muszą wyrazić obie
Strony. Dodatkowo pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego
systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla
konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań
umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§8. Postanowienia końcowe
1.

Złożenie zamówienia wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu.

2.

PERFECT COLL informuje, że techniczne warunki korzystania z serwisu określa REGULAMIN ŚWIADCZENIA
USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ www.perfect-coll.pl.

3.

Regulamin podlega prawu polskiemu.

4.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie Internetowym PC.
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