Regulamin sprzedaży
Postanowienia ogólne:
1.Serwis internetowy (dalej "Serwis") prowadzony jest przez Asystent Trenera
Sp. Z o.o. ul. Armii Krajowej 7N/2, 05-530 Góra Kalwaria NIP: 123-129-80-69,
REGON: 361475166 (dalej "Sprzedawca").
2. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady sprzedaży publikacji
za pośrednictwem Serwisu.

Zamówienia
3. Warunkiem nabycia publikacji za pośrednictwem Serwisu jest prawidłowe
złożenie zamówienia tzn. złożenie zamówienia zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu (dalej "Zamówienie"). Zamówienie składa się poprzez
wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach
internetowych Serwisu.
4. W Zamówieniu osoba dokonująca nabycia publikacjiza pośrednictwem
Serwisu (dalej "Klient") określa:
1. zamawiane publikacje;
2. sposób płatności;
3. sposób dostarczenia publikacji i adres, na który publikacje mają być
dostarczone.
Ponadto, w ramach Zamówienia Klient podaje wszystkie dane (dalej "
Dane"), niezbędne do realizacji Zamówienia, wyszczególnione w formularzu
Zamówienia.
5. Po złożeniu Zamówienia Klient na podany przez siebie adres e-mail,
otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość z informacją o dokonaniu Zamówienia, co
jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży (dalej „Umowa”) danej
publikacji ze Sprzedawcą.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane w przypadku, gdy zamówione publikacje
są dostępne u Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części publikacji
objętych Zamówieniem Klient otrzymuje stosowną informacjęi podejmuje
decyzję o częściowej realizacji Zamówienia albo o wydłużeniu okresu
oczekiwania na dostępność brakujących publikacji albo o anulowaniu
Zamówienia w całości.
7. Jeżeli po otrzymaniu informacji o niedostępności części publikacji w ciągu 7
(siedmiu) dni od otrzymania wiadomości Klient nie podejmie żadnej decyzji, to
Zamówienie zostanie anulowane.
8. Termin realizacji Zamówienia rozumiany jako czas, w którym Sprzedawca
skompletuje publikacje i wyśle je w sposób wybrany przez Klienta, wynosi do 14
(czternastu) dni od chwili zawarcia Umowy.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z
uwagi na okoliczności,które nie są od niego zależne.
10. Sprzedawca zachowuje prawo do nie zawierania nowych Umów z Klientami,
którzy w ramach wcześniejszych Zamówień nie zapłacili za publikacje lub
pozostają w opóźnieniu z zapłatą. Ceny i Płatności
11. Wszystkie ceny publikacji zamieszczone na stronach internetowych Serwisu
podawane są w złotych polskich. Cena podana przy danym towarze jest wiążąca
dla Klienta w chwili złożenia Zamówienia.
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen publikacji
znajdujących na stronach internetowych Serwisu. Wprowadzone zmiany nie
mają zastosowania do Zamówień publikacji złożonych przed zmianą ceny.
13. Sposoby płatności oraz koszty dostawy publikacji zostały wskazane na
stronie internetowej Serwisu.
13. Klienci dokonujący zakupów w Serwisie wyrażają zgodę na wystawienie
dokumentu sprzedaży bez podpisu. Standardowo wystawiana jest faktura,
która jest dowodem zakupu.
14. Klienci będący konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
("Konsumenci") mogą wstrzymać się z zapłatą do chwili otrzymania
publikacji.Prawo odstąpienia od Umowy

15. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny" Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy
(zrezygnowania z nabycia publikacji) w terminie 10 (dziesięciu) dni od chwili
wydania publikacji objętej Zamówieniem.
16. Do odstąpienia od Umowy konieczne jest wysłanie do Sprzedawcy na adres
ul. Armii Krajowej 7N/2, 05-530 Góra Kalwaria najpóźniej w ostatnim dniu
terminu wskazanego w pkt. 15 powyżej, lub w innym terminie wyznaczonym
przez Sprzedawcę jednak nie krótszym niż 10 (dziesięciu) dni od chwili wydania
publikacji objętej Zamówieniem, stosownego oświadczenia wraz z publikacją, z
której nabycia Klient rezygnuje oraz otrzymanym paragonem albo fakturą VAT.
Sprzedawca nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem i nie ponosi
kosztów zwrotu towaru.
17.Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 15 powyżej, nie
przysługuje w przypadkach:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed
upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy dnia 2 marca 2000
roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny";
2 )dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na
informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich
oryginalnego opakowania;
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy
wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w
złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone
lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
6) dostarczania prasy;
7) usług w zakresie gier hazardowych.

18.W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zgodnie z pkt. 15 -17
powyżej, Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłaną publikację w
ciągu 14 (czternastu) dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o
odstąpieniu;
19. Prawo do odstąpienia od Umowy opisane w pkt. 15 powyżej przysługuje
wyłącznie Konsumentom. Dane osobowe
20.Składając Zamówienie Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na
przetwarzanie Danych podanych w formularzu Zamówienia w celu realizacji
Umowy. Dane

