
Regulamin sklepu internetowego Versus Medicus
Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym
Versus Medicus prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem
www.versusmedicus.pl/regulaminy/regulamin-sklepu.

Sprzedającym jest spółka Versus Medicus Skrzypek, Ciechomski Sp.j. dostępna pod
adresem ul. Szubińska 77, 86-005 Białe Błota, wpisana pod numerami NIP:
554-279-54-70, REGON: 340443850 zwana także zamiennie ,,Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

● pod numerem telefonu – +48 519 319 667

● korzystając z adresu poczty elektronicznej –

versus.medicus@klinikaosteopatii.com

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 fizyczna, 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 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.

versusmedicus.pl/regulaminy/regulamin-sklepu za pośrednictwem którego Klient

może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość

towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

Zasady ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Versus

Medicus dostępnego pod adresem

www.versusmedicus.pl/regulaminy/regulamin-sklepu.

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.versusmedicus.pl/regulaminy/regulamin-sklepu prowadzi

sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie Versus Medicus są fabrycznie nowe,

oryginalnie zapakowane oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z system

teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji

zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej

(e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy

prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających

dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.



Składanie zamówień
1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Versus Medicu są cenami brutto

podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową /telefoniczną/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 towar 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 po otrzymuje fakturę 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 wystawienia 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 oraz organowi kontrolo 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 udzielania

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

ustalonych 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. W przypadku braku potwierdzenia w ciągu trzech dni od złożenia zamówienia,

zamówienie zostaje anulowane. Realizacja zamówień następuje w ciągu

najbliższych trzech do pięciu dni roboczych od chwili potwierdzenia (z reguły

następnego dnia roboczego).

11. W przypadku, kiedy zamówiony towar jest niedostępny, okres realizacji może się

wydłużyć lub realizacja zamówienia zostaje anulowana po wcześniejszym

uzgodnieniu z Klientem (drogą mailową lub telefoniczną). Okres realizacji

zamówienia nie oznacza tu czasu transportu zamówionych towarów. W

miesiącach letnich okres realizacji może ulec wydłużeniu, o czym klient zostanie

każdorazowo poinformowany.

12. 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”.

13. W przypadku trwania akcji promocyjnych Klientowi przysługuje możliwość zakupu

produktów podlegających promocji w maksymalnej ilości pięciu sztuk każdego z

produktów.

Koszty i terminy wysyłki
1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep

informuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu

zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za

pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość

odbioru osobistego towarów w Poznaniu, jednakże należy w tym celu

indywidualnie umówić się ze Sprzedającym mailowo lub telefonicznie.



3. Koszt przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej/przelew na konto wynosi 17

PLN, natomiast koszt ,,przesyłki za pobraniem” 22 PLN.

4. 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).

5. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku

transportu. Klient może zapoznać się z cennikiem w każdej chwili klikając w link

,,cennik transportu”.

6. W przypadku zamówień powyżej wartości 300 PLN wysyłka towaru jest

darmowa.

Płatności
1. Na każdy sprzedany towar dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze

towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (nazwa systemu)

lub przelewem na konto bankowe sklepu wskazanej poniżej

● Versus Medicus Skrzypek, Ciechomski Spółka Jawna

● Multibank   PL 15 1140 2017 0000 4702 0829 4896

● Numer BIC (dla przelewów zza granicy): BREXPLPWMUL

Warunki reklamacji
1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma

wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność

dostarczonych produktów z umową. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi,

jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia

wydania produktu Klientowi.



2. Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do

reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością

zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć

reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy

czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne

produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającego za nabycie

danego towaru.

4. Reklamację należy składać na adres Sprzedającego.

5. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany produkt

wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym

pod adresem: VERSUS MEDICUS, Ewa Michałek-Ciechomska, ul. Jarosławska

47B, 62-040 Puszczykowo.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający

niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie

wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny

albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku

braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia

ceny, Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa.

Odstąpienie od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od

umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w

terminie 14 dni (podstawa prawna art. 27 ustawy o prawach konsumenta Dz.U.

Nr827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania

rzeczy, a gdy Umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do

zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez jego upływem

na adres Sprzedającego.



2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana

za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym,

chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedającego: VERSUS MEDICUS,

Ewa Michałek-Ciechomska, ul. Jarosławska 47B, 62-040 Puszczykowo.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na

odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

● 1)  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;

● 2)  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;

● 3)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,

wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb;

● 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu

lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

● 5) 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;

● 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze

względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

● 7) 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;

● 8)  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;

● 9)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo

programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

● 10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o

prenumeratę;

● 11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

● 12)  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;

● 13) 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.

5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować

sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze

jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub

pocztą elektroniczną). Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od

umowy.

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu

internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą

elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów

zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym Versus Medicus, a w

przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 3 pkt.7 regulaminu,



również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania

Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i

korygowaniu błędów we wprowadzonych danych:

4. 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.

5. Weryfikację danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez

wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres

versus.medicus@klinikaosteopatii.com

6. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w

każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

7. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczenia i udostępniania

przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej Umowy:

8. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej umowy następuje

przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

9. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy Sprzedaży

następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej

Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail

treści zawieranej umowy lub przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz

dowodu zakupu.

10. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie

teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

Zmiana Regulaminu
1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie

Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana

Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia o zmianach. W



przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po

wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje

uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminy

będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają

przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Nr827),

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 ze

zm.).

2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Usługodawcą rozstrzygane będą

przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Data opublikowania regulaminu: 8.07.2015 r.


