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§ 1 Definicje 

1.1 Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 
pracy w Polsce. 
1.2. Akcja promocyjna - kampania o nazwie “Maszyny, które się nie πerdolą”, mająca na 
celu zwiększenie sprzedaży konkretnych grup produktów. 
1.3. Konsument – osoba będąca konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny. 
1.4. Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie. 
1.5. Przedsiębiorca – podmiot niebędący Konsumentem. 
1.6. Regulamin – niniejszy regulamin. 
1.7. Siedziba – siedziba Sprzedawcy w Jabłonnie, wskazana w Regulaminie. 
1.8. Sklep - sklep internetowy PHU SZCZEPAN prowadzony przez Sprzedawcę pod 
adresem www.sklep.phu-szczepan.pl 
1.9. Organizator – wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów Krzysztof Szczepaniak, prowadzący 
działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. SZCZEPAN Krzysztof Szczepaniak nr NIP 
7122546761, nr REGON 060124860, Jabłonna-Majątek 12, 23-114 Jabłonna. 
 

§ 2 Dane kontaktowe 

2.1. Adres pocztowy: P.H.U. SZCZEPAN, Jabłonna-Majątek 12, 23-114 Jabłonna. 
2.2. Adres e-mail: sklep@phu-szczepan.pl  
2.3. Telefon: +48 81 565 71 71 lub +48 519 638 654 
2.4. Organizator informuje, że w przypadku połączeń telefonicznych zastosowanie ma taryfa 
podstawowa operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Kupujący. Sprzedawca 
zwraca uwagę, że koszt połączeń innych niż krajowe może być wyższy od połączeń 
krajowych – w zależności od taryfy operatora Kupującego. 
 

§ 3 Postanowienia ogólne 

3.1. Akcja organizowana jest przez Organizatora. 
3.2. Akcja organizowana jest od 13 marca 2020 roku, od godziny 09:30 do 20 marca 2020 
roku.  
3.3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Sklepie i określa zasady działania akcji. 
3.4. Akcja skierowana jest zarówno do obecnych, jak i przyszłych Klientów P.H.U. Szczepan. 
3.5. Wziąć udział w Akcji można w dowolnym momencie jej trwania.  
 

§ 4 Zasady akcji promocyjnej 

4.1. Akcją promocyjną objęte są wyłącznie następujące produkty: 

mailto:sklep@phu-szczepan.pl


● wyważarka do kół osobowych REDATS W-220 (kod produktu: 13-00-90) 
● montażownica do opon osobowych REDATS M-201 (kod produktu 11-01-07) 

 
4.2. Akcją promocyjną objęte są wyłącznie produkty wyszczególnione w punkcie 4.1, 
zakupione w sklepie internetowym P.H.U. Szczepan.  
4.3. Akcją promocyjną nie są objęte zestawy wyszczególnione w Załączniku nr 1 do tego 
Regulaminu. 
4.4. Akcją promocyjną objęte są wyłącznie produkty zakupione w trakcie trwania Akcji.  
4.5. Kupujący w ramach Akcji może dokonać zakupu towaru objętego Akcją promocyjną - 
przynajmniej jednej sztuki tego towaru, jak również dowolnej liczby sztuk towarów. 
4.6. Konsument kupujący w ramach Akcji otrzymuje następujące korzyści: 

● Gwarancję na produkt obowiązującą przez 3 lata od momentu jego zakupu. 
4.7. Przedsiębiorca kupujący w ramach Akcji otrzymuje następujące korzyści: 

● Gwarancję na produkt obowiązującą przez 3 lata od momentu jego zakupu. 
● możliwość zwrotu bez podawania przyczyn przez 14 dni roboczych od momentu 

zakupu towaru 
 

§ 5 Zwroty 

5.1. Wszyscy kupujący (zarówno Konsumenci, jak i przedsiębiorcy), mają prawo odstąpić od 
umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 Regulaminu, w terminie 14 dni bez 
podania jakiejkolwiek przyczyny. 
5.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: 
 

● w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna 
niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru, 

● w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba 
trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie 
ostatniej z rzeczy, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności 
wielu rzeczy, które dostarczane są osobno. 

5.3. Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować 
Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o 
odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład 
pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).Sprzedawca zaleca, 
aby oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawierało informację kto odstępuje od umowy, 
jakiego produktu dane oświadczenie o odstąpieniu dotyczy oraz w jakiej formie ma nastąpić 
zwrot środków, ale nie jest to obowiązkowe. 

5.4. Kupujący może skorzystać również ze wzoru formularza odstąpienia od umowy 
umieszczonego na końcu Regulaminu sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe. 

https://sklep.phu-szczepan.pl/data/include/cms/Regulaminy/Formularz_zwrotu_sklep.pdf


5.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący wyśle 
informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed 
upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

5.6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Kupującemu 
wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem 
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia 
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), 
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca 
został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy 
sprzedaży. 

5.7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, 
jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się 
na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku 
z tym zwrotem. 

5.8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub 
do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie 
nastąpi wcześniej. 

5.9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru (w tym otrzymanych wraz z towarem, 
wskazanych w opisie towaru, gratisów) na adres: P.H.U. SZCZEPAN, Jabłonna-Majątek 12, 
23-114 Jabłonna niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym 
Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest 
zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. 

5.10. Jeśli towar ze względu na swój charakter (np. ze względu na jego gabaryty) nie może 
zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, Konsument również będzie musiał ponieść 
bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę: 

● 20 złotych brutto za paczkę, 
● 200 złotych brutto za paletę. 

5.11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania 
z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i 
funkcjonowania towaru. 

5.12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 

● W przypadku zwrotów dokonywanych przez Przedsiębiorców, zwrot kwoty za 
zwracany towar nastąpi po dostarczeniu towaru stanowiącego przedmiot zwrotu na 



adres Sprzedawcy w nienaruszonym stanie oraz otrzymaniu przez Sprzedawcę 
potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez Przedsiębiorcę (w tym za 
pośrednictwem poczty elektronicznej). 

 
§ 6 Odstąpienie od umowy – wyłączenie 
 
6.1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do 
umów: 

● w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana 
według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego 
zindywidualizowanych potrzeb, 

● w których 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, 

● w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na 
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 

● w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo 
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli 
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

 
§ 7 Reklamacje 
 
7.1. Reklamacje dotyczące akcji (w tym wad towaru zakupionych w Sklepie) prosimy 
zgłaszać drogą elektroniczną na adres: reklamacje@phu-szczepan.pl  
7.2. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni, 
informując Uczestnika o jej rozstrzygnięciu.  
7.3 Organizator prosi o wskazanie w zgłoszeniu reklamacyjnym przedmiotu oraz zakresu 
zastrzeżeń.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik nr 1  
 
Zestawy produktów wyłączone z akcji promocyjnej “Maszyny, które się nie πerdolą” 
 

1. ZESTAW 3W1 WYWAŻARKA W-220 + MONTAŻOWNICA M-211 + KOMPRESOR 
270L REDATS (link: 
https://sklep.phu-szczepan.pl/product-pol-2902-Zestaw-3w1-Wywazarka-W-220-Mont
azownica-M-211-Kompresor-270L-REDATS.html)  

2. ZESTAW MASZYN 5W1 PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY + MONTAŻOWNICA + 
WYWAŻARKA + PODNOŚNIK PNEUMATYCZNY BAŁWANEK + SZAFKA 
NARZĘDZIOWA REDATS (link: 
https://sklep.phu-szczepan.pl/product-pol-3391-Zestaw-Maszyn-5w1-Podnosnik-Dwu
kolumnowy-Montazownica-Wywazarka-Podnosnik-Pneumatyczny-Balwanek-Szafka-
Narzedziowa-REDATS.html)  

3. ZESTAW MASZYN AUTOMATYCZNYCH 5W1 PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY + 
MONTAŻOWNICA + WYWAŻARKA + PODNOŚNIK PNEUMATYCZNY BAŁWANEK 
+ KOMPRESOR REDATS (link: 
https://sklep.phu-szczepan.pl/product-pol-2898-Zestaw-Maszyn-Automatycznych-5w
1-Podnosnik-Dwukolumnowy-Montazownica-Wywazarka-Podnosnik-Pneumatyczny-
Balwanek-Kompresor-REDATS.html)  
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