
Regulamin Sklepu Internetowego prowadzonego w serwisie Instagram.com 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego 

w ramach profilu w serwisie internetowym instagram.com przez Namileo Marcelina Chojecka. 

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się 

przez niego z treściami zawartymi w Sklepie. 

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści 

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób 

trzecich, 

b. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie 

określonego oprogramowania lub urządzeń, 

c. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy, 

d. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku 

osobistego, 

e. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, postanowieniami Regulaminu Instagrama, a także z 

ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

4. Klient może korzystać ze Sklepu jedynie na zasadach wskazanych w niniejszym dokumencie oraz 

Regulaminie Instagram. 

5. O ile inaczej nie wskazano inaczej w Sklepie lub nie wynika to z Regulaminu Instagrama wszelkie prawa do 

Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, a także do innych 

treści, a w szczególności do logotypów, zdjęć, materiałów wideo, opisów Towarów należą do Sprzedawcy, 

a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem, 

Regulaminem Instagrama oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie 

jakiejkolwiek części Sklepu, jego elementów, w tym w szczególności zdjęć, materiałów wideo, opisów czy 

innych treści bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez 

przepisy obowiązującego prawa, Regulamin oraz Regulamin Instagrama. 

7. Zapisy niniejszego Regulaminu odnoszące się do Konsumenta obejmują swoim zakresem również 

Przedsiębiorcę korzystającego z praw przysługujących konsumentowi. 

 
II. DEFINICJE 

 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która 

dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu lub w inny sposób korzysta ze Sklepu – w tym zapoznaje się z 

treściami w nim prezentowanymi przez Sprzedawcę; 

Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego bądź 

Przedsiębiorcą korzystającym z praw przysługujących konsumentowi; 



Przedsiębiorca korzystający z praw przysługujących konsumentowi - osoba fizyczna będąca 

Klientem zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z 

treści tej Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, 

wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, 

udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

która korzysta z praw przysługujących konsumentom na gruncie Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o 

prawach konsumenta; 

Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego, z 

wyłączeniem Przedsiębiorcy korzystającego z praw przysługujących konsumentowi; 

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.); 

Regulamin – niniejszy dokument; 

Regulamin Instagrama – zasady świadczenia usług w Serwisie Instagram; 

Serwis Instagram – serwis internetowy prowadzony Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie pod 

adresem: instagram.com; 

Sklep Internetowy/Sklep – Strona sprzedażowa prowadzona przez Sprzedawcę, za pośrednictwem 

profilu w Serwisie Instagram, pod adresem: https://www.instagram.com/namileo_com/ 

Sprzedawca – Marcelina Chojecka prowadząca działalność pod firmą Namileo Marcelina Chojecka, pod 

adresem: Trzciana 166, 32-733 Trzciana, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posługująca się numerem NIP: 

8681933517 oraz REGON: 386605681; 

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 

Umowa sprzedaży/Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta 

pomiędzy Sprzedawcą a Klientem; 

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, 

Nr 827); 

Wiadomość prywatna – funkcjonalność Instagram Direct Message, dostępna w Serwisie Instagram, 

umożliwiająca bezpośrednie komunikowanie się pomiędzy jego użytkownikami posiadającymi konto w 

Serwisie; 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży; 

 
III. ZAMÓWIENIE 

 
1. Informacje o Towarach podane przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, 

nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy, 

w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i 

prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

3. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia: 

a. za pośrednictwem Wiadomości prywatnej, 

b. za pośrednictwem wiadomości e-mail, 

c. telefonicznie. 

http://www.instagram.com/namileo_com/


4. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych 

w Sklepie. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien kontaktując się ze Sprzedawcą pod numerem lub 

adresem e-mail wskazanymi w Sklepie bądź w Wiadomości prywatnej: 

a. podać ustnie (telefonicznie) lub w treści wiadomości elektronicznej lub Wiadomości prywatnej 

kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów prezentowanych w Sklepie i jego 

ilość, 

b. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności udostępnianych 

przez Sklep, 

c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce 

zamieszkania, adres dostawy oraz adres e-mail. 

5. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie 

po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej 

lub Wiadomości prywatnej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą 

obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży. 

6. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia przesyła 

Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia. 

7. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na 

potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres 

poczty elektronicznej Sprzedawcy lub Wiadomości prywatnej, w której Klient: akceptuje treść przesłanego 

Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie 

się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. 

8. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres 

poczty elektronicznej Klienta, w Wiadomości prywatnej lub pisemnie na podany przez Klienta adres. 

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

10. W przypadku gdy Klient nie chce skorzystać z form Zamówienia wskazanych w ppkt. 3 oraz procedurze 

określonej wyżej, może skorzystać z udostępnianej w Sklepie funkcjonalności pozwalającej na przejście do 

witryny sklepu internetowego Sprzedawcy, prowadzonego poza serwisem Instagram. W takim przypadku 

Klient może dokonać zakupu bezpośrednio w tej witrynie (sklepie Sprzedawcy) oraz na zasadach 

określonych w jego regulaminie. 

 
IV. DOSTAWA 

 
1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona terytorialnie, z zastrzeżeniem jednak, że w zależności od miejsca 

dostawy dostępne mogą być różne formy dostawy – zgodnie z informacją udostępnianą przez Sprzedawcę. 

2. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 

3. Z zastrzeżeniem ppkt. 1 powyżej Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów: 

a. za pośrednictwem firmy kurierskiej; 

b. za pośrednictwem operatora pocztowego; 

c. dostarczone do Paczkomatu; 

11. Koszty dostawy oraz termin realizacji zostaną wskazane przez Sprzedawcę. 

12. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. V ppkt. 3. 

13. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu obejmujące Zamówione Towary w formie elektronicznej – 

na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia adres e-mail. 



14. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia 

obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych. 

V. PŁATNOŚCI 

 
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła 

oraz wszelkie inne składniki. 

2. W ceny Towarów nie są wliczone koszty dostawy obciążające Klienta zgodnie z postanowieniami pkt. IV 

Regulaminu. 

3. Klient może wybrać następujące metody płatności: 

a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia 

rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia 

Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek 

bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia); 

b. gotówką za pobraniem - (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po 

przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu 

Zamówienia); 

c. płatność w systemie ratalnym – oferowana przez zewnętrznego operatora płatności, bank lub 

inny podmiot trzeci – zgodnie z informacją w Sklepie (w tym przypadku realizacja Zamówienia 

rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia 

Zamówienia, jego skompletowaniu oraz po otrzymaniu od podmiotu obsługującego płatność 

ratalną, płatności za zamówiony Towar). 

4. Sprzedawca informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. 

W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca 

po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem 

stosownego terminu może odstąpić od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego. 

5. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu obejmujące Zamówione Towary w formie elektronicznej – 

na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia adres e-mail. 

 
VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży bez podania przyczyny 

przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni na podstawie Ustawy o prawach 

konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia 

o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu. 

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o 

świadczenie Usług od dnia jej zawarcia. 

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na 

adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

5. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, 

jest wyłączone m.in. w przypadku: umów, w której przedmiotem świadczenia jest Towar 

nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego 

zindywidualizowanych potrzeb, świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną 

zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu 



świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy czy Umowy, w której przedmiotem 

świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania 

nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie 

zostało otwarte po dostarczeniu. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, 

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

chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot 

powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwracany Towar prosimy odesłać na 

adres: namileo.com, Proszówki 611, 32-700 Bochnia. 

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia 

Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w 

tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego 

sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy 

czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać 

się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia 

przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że 

Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta. 

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia 

oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych 

przez niego dodatkowych kosztów. 

9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt. 

 
VII. REKLAMACJE, GWARANCJA 

 
1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad. 

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach 

określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami 

rękojmia zostaje wyłączona. 

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego 

Regulaminu, prosimy kierować pisemnie na adres: namileo.com, Proszówki 611, 32-700 Bochnia, na adres 

poczty elektronicznej: reklamacje@namileo.com lub za pośrednictwem Wiadomości prywatnej. 

4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to 

możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Reklamowany Towar również prosimy odesłać na adres 

magazynu: namileo.com, Proszówki 611, 32-700 Bochnia. 

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 

6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie. 

7. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym mogą posiadać gwarancję producenta. W przypadku, gdy 

dany Towar posiada gwarancje, o której mowa w zdaniu poprzednim, informacja dotycząca istnienia i 

treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na 

stronach internetowych Sklepu. 

 
VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

mailto:reklamacje@namileo.com


Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji 

i dochodzenia roszczeń: 

a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy 

Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży. 

b. może złożyć za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 

XIV. POSTANOWIENIA ODRĘBNE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

 
Z zastrzeżeniem odrębnych zapisów niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy Klient jest Przedsiębiorcą, 

zastosowanie do dokonywanych przez niego Zamówień zastosowanie znajdują poniższe zastrzeżenia: 

 
1. W przypadku Umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć 

dostępne metody płatności dot. Zamówienia. Dotyczy to również możliwości wymagania dokonania 

przedpłaty w całości albo w części niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności. 

2. W przypadku Zamówień Klientów będących Przedsiębiorcami, z chwilą wydania Towarów będących 

przedmiotem Zamówienia, podmiotowi lub osobie dostarczającej zamówione przez Klienta Towary (w tym 

również w przypadku dostawy za pomocą Paczkomatu) dalej jako: ,,Przewoźnik” przechodzą na 

Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia rzeczy, a Sprzedawca w stosunku do Przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności za 

działania Przewoźnika. 

3. Klient będący Przedsiębiorcą po otrzymaniu dostawy Towarów zobowiązany jest sprawdzić ich stan. W 

przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru przez Klienta, należy 

sporządzić w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów 

oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Przewoźnika. 

4. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności lub niekompletnych danych podanych 

przez Przedsiębiorcę w trakcie składania Zamówienia, a także spowodowanych przez błędne podanie 

danych kontaktowych lub adresu odbioru. 

5. Przyjmuje się, że osoba odbierająca Towary w imieniu Klienta będącego Przedsiębiorcą jest osobą 

upoważnioną przez niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie 

dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych. 

6. W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Klienta będącego Przedsiębiorcą Zamówionych Towarów, 

Sprzedawca może według swojego wyboru wyznaczyć Klientowi inny termin dostawy Zamówienia lub 

rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym z Klientem lub odstąpić od Umowy, na zasadach wskazanych 

w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez 

Sprzedawcę z tytułu nieodebrania Towarów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie oraz kosztu wysyłki 

Towaru. 

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności, w przypadku przechowywania, transportu lub 

stosowania Towarów niezgodnie z informacjami zawartymi w opisie Towaru lub etykietach Towaru. 

8. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy zostaje 

wyłączona. 

9. Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedawcy z tytułu roszczeń osób trzecich 

wynikających z używania Towarów. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/


10. Przedsiębiorca zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody Sprzedawcy nie będzie używał znaków 

towarowych, oznaczeń handlowych lub innych symboli indywidualizujących Sprzedawcę. 

11. Wszelkie rysunki, specyfikacje, karty techniczne, materiały reklamowe lub inne materiały udostępnione 

przez Sprzedawcę Przedsiębiorcy lub wystawione publicznie, stanowią wyłączną własność Sprzedawcy. 

Przedsiębiorca nie będzie dokonywał w tych materiałach jakichkolwiek zmian bez uprzedniej zgody 

Sprzedawcy wyrażonej na piśmie. 

 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostaje 

poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania 

cywilnego. 

2. Przetwarzanie danych osobowych reguluje odrębny dokument – Polityka prywatności. 

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest 

Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i Regulaminie Instagrama, mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe 

przepisy prawa polskiego. 

5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu 

jest prawo polskie. 

6. W przypadku konieczności zmiany niniejszego Regulaminu, o wszelkich zmianach Klient zostanie 

poinformowany poprzez informacje w Sklepie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 

dni od dnia ich ogłoszenia. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021r. 



Załącznik do Regulaminu – Wzór formularza odstąpienia od umowy 

 

 
 

 
 

Namileo Marcelina Chojecka 
Trzciana 166, 
32-733 Trzciana 
email: zwroty@namileo.com 

..................................., dnia ..................................... 

 

 
 

 
 

 
Imię i nazwisko konsumenta (-ów): ……………………………………………………………...................................... 

Adres konsumenta (-ów) ……………………………………………………………...................................... 

 
 

 
 

 
Formularz odstąpienia od umowy 

 
(należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 
 
 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu: 

 
Nazwa produktu: 

 
 

................................................................................................................................................................... 

 
Data zawarcia umowy: 

 
 

................................................................................................................................................................... 

 
 
 

 
Z poważaniem 

 
 

 
..................................... 

mailto:zwroty@namileo.com

