Haftlandia.pl
Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym Haftlandia.pl
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III.

Sklep internetowy Haftlandia.pl prowadzi firma Damian Sawicki - Studio haftu komputerowego - Haftlandia.pl,
miejscem wykonywania działalności jest ul. Stanisława Więckowskiego 3, 70-411 Szczecin.
W sklepie internetowym Haftlandia.pl można dokonywać zakupu bezpośrednio przez internet.
Haftlandia.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia. Nie
dotyczy to zamówień przyjętych do realizacji.
Haftlandia.pl zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnym czasie. Nie dotyczy to zamówień
przyjętych do realizacji.
Haftlandia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji Regulaminu Sprzedaży bez wcześniejszego
uprzedzenia.
Domniemywa się, że Kupujący składając zamówienie na dowolny produkt pozostający z ofercie sklepu
zapoznał się z Regulaminem sprzedaży i w całości akceptuje jego warunki.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Haftlandia.pl zastrzega
sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronie
sklepowej i przesłanie go do Haftlandia.pl.
Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem poczty internetowej z podaniem dokładnych danych
zamawiającego: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, na którym ma być wysłane zamówienie, numeru
telefonu, adresu e-mail.
Składając zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia
"formularza zamówienia". Sklep internetowy Haftlandia.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień
wzbudzających wątpliwości lub nie zawierających wszystkich danych wskazanych w katalogu PDF. W takim
przypadku zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o tym, iż zamówienie nie zostało przyjęte oraz
o powodach odrzucenia zamówienia.
Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, otrzyma on odpowiedź z serwisu www.haftlandia.pl
potwierdzającą przyjęte zamówienie. Brak potwierdzenia zamówienia oznacza, iż zamówienie nie zostało
przyjęte.
Haftlandia.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji telefonicznie dokonanego zamówienia
oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do rzetelności zamówienia.
W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą potwierdzenia złożenia
zamówienia.
W przypadku popełnienia błędu w realizacji zamówienia Haftlandia.pl zobowiązuje się do poprawienia błędu,
przesłania nowego produktu lub zwrotu pieniędzy.
WYSYŁKA

1. Wysyłka następuje zazwyczaj w ciągu 3-14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówienie.
W przypadku wydłużenia terminu realizacji, klient jest informowany poprzez e-mail lub telefonicznie.
2. Haftlandia.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez Pocztę Polską lub
firmę kurierską.

3. Haftlandia.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia zawartości przesyłek lub niedostarczenie lub
zagubienie przesyłek przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
4. W przypadku, gdy opakowanie towaru, po jego dostarczeniu nosi znamiona uszkodzenia lub próby otwarcia,
nabycia jest zobowiązany w obecności kuriera lub na poczcie spożądzić protokół szkody nie przyjmując
towaru, pod rygorem uznania, iż towar został dostarczony nabywcy w stanie wolnym od wad.
5. Haftlandia.pl nie przyjmuje zwrotów, w przypadku gdy składający zamówienie nie odbierze przesyłki w czasie
ustalonym przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
IV.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Osoby dokonujące zakupu w sklepie internetowym dobrowolnie wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych
osobowych (tj. imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail) w celu realizacji zamówienia przez
Haftlandia.pl oraz w celach marketingowych.
2. Sklep internetowy Haftlandia.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. "o ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci sklepu internetowego
Haftlandia.pl nają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania przez wniesienia żądania o zaprzestaniu
ich wykorzystania.
3. W sprawach nieregulowanych Regulaminem Sprzedaży zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
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NIP 851-281-96-06, Regon 320693596
d.sawicki@haftlandia.pl

