
Regulamin sklepu tonerytusze.kalisz.pl 
 

1. Niniejszy Regulamin Sklepu określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu 
Internetowego tonerytusze.kalisz.pl Zarejestrowanie się w sklepie i złożenie zamówienia jest równoznaczne z 
akceptacją sklepowego regulaminu. 
 

2. Sklep internetowy tonerytusze.kalisz.pl (określany dalej jako "Sklep NETLAND") jest własnością firmy Netland 
Computers Marcin Przygocki z siedzibą przy ul. Chłodnej 23, 62-800 Kalisz, NIP:618-201-86-63, zwanej dalej Netland 
Computers. 
 

3. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Zamawiającym, musi być pełnoletnią osobą fizyczną posiadająca 
zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorcą. 
 

4. Ceny wszystkich towarów oferowanych w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są podane w złotych 
polskich. 
 

5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta 
formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów. 
 

6. Informacje o towarach zamieszczone na stronach Sklepu NETLAND nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 
66-70 Kodeksu Cywilnego. 
 

7. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie firmie Netland Computers oferty 
zakupu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
 

8. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji e-mail od firmy Netland Computers oraz 
na dodanie swojego adresu e-mail do naszej bazy w celu otrzymywania oferty handlowej. 
 

9. Zamówiony towar będzie wysyłany przez firmę Netland Computers. 
 

10. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie z formularzem zamówienia. 
 

11. Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta. W określonych przypadkach, za porozumieniem z  Netland Computers, 
opłata za dostawę zamówionych towarów może być dokonana przez Netland Computers. 
 

12. W przypadku złożenia zamówienia większego niż 5000 zł brutto i wyboru formy płatności za pobraniem, należy 
dokonać przedpłaty na poniższy numer konta bankowego w wysokości 25% wartości zamówionego towaru. 
 

13. Przelewy należy przekazywać do Baku Inteligo na konto należące do Sprzedającego o numerze:  
 50 1020 5558 1111 1595 1610 0032 
 

14. Przy wysyłce paczki za pobraniem kurier może maksymalnie pobrać kwotę 5000 zł pobrania. 
 

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub uzależnić w takich 
przypadkach realizację zamówienia od dokonania przedpłaty. 
 

16. Firma rezerwuje sobie 7 dni roboczych na zrealizowanie zamówienia (w praktyce jest to zazwyczaj 1-3 dni 
roboczych). W przypadku braku towaru w magazynie Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie w ciągu 5 dni. 
 

17. Netland Computers nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn 
niezależnych od Netland Computers. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Netland Computers 
niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. 
 

18. Netland Computers dołoży wszelkich starań, aby oferta cenowa prezentowana na stronach Sklepu NETLAND była 
aktualna, a oferowane towary były dostępne w ciągłej sprzedaży. W przypadku czasowej niedostępności 
zamówionego towaru, Netland Computers niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który może w takiej sytuacji 
wycofać złożone zamówienie. 
 

19. Zakupione towary będą dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. 
 

20. Przy dostawie towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić: 
o czy przesyłka nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu , 
o czy jest nienaruszona 
o czy jest zgodna z zamówieniem 

 
21. Stwierdzenie w obecności kuriera uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem 

oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest  podstawową przesłanką do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. W 
takiej sytuacji Sprzedawca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji wymieni produkt na 
pełnowartościowy. Jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanów magazynowych), 
zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie produkty lub zwrócimy pieniądze. 
 

22. W sytuacji nie spisania protokołu reklamacyjnego, proces reklamacji wydłuża się a w wielu sytuacjach może być  
niemożliwy. 



23. Sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania żadnych przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem. 
 

24. Zamówiony towar jest rezerwowany na maksymalny okres 2 tygodni, po tym okresie zamówienie może zostać 
anulowane. Anulowanie zamówienia nastąpi także w przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w 
przeciągu 5-ciu dni od dokonania zamówienia z opcją przelewu bankowego. 
 

25. Netland Computers zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie Sklepu. 
 


