
ARTYKUŁ 1
Postanowienie ogólne
Niniejszy  regulamin  reguluje  zasady  zawierania  umów  sprzedaży  produktów w serwisie  www.bergline.pl,
pomiędzy
Bergline Kaczmarska Paulina z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kozia 69/2, 
NIP: 895-176-02-98, REGON 020691081, będącą właścicielem serwisu www.bergline.pl 
a
Użytkownikiem  serwisu  www.bergline.pl korzystającym  z  niego  między  innymi  w  celu  zawarcia  umowy
sprzedaży, zwanym dalej "Nabywcą".

ARTYKUŁ 2
Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. "Regulamin" – niniejszy regulamin.
2. "Umowa"  –  umowa  sprzedaży  produktu  zawarta  na  odległość  za  pośrednictwem  serwisu/sklepu

internetowego pomiędzy Nabywcą, a Bergline Kaczmarska Paulina.
3. "Zamówienie" – zamówienie jednego lub więcej produktów złożone przez Nabywcę za pośrednictwem

serwisu/sklepu internetowego, stanowiące ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
4. "Produkt" – jakikolwiek towar prezentowany na stronach serwisu w celu nabycia przez Użytkowników.
5. "Dane osobowe" – wszelkie dane jakie Nabywca umieszcza w zamówieniu lub podaje do wiadomości

Bergline Kaczmarska Paulina, w szczególności imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
6. "Nabywca"  - Użytkownik  zawierający umowę.
7. "Sprzedawca"  –  Bergline  Kaczmarska  Paulina  z  siedzibą  we  Wrocławiu,  ulica  Kozia  69/2,

NIP 895-176-02-98, REGON 020691081.
8. "Serwis" – serwis internetowy prowadzony w domenie www.bergline.pl
9. "Konto"  –  zasoby  serwisu  udostępnione  Użytkownikowi  przez  Bergline,  w  szczególności  w  celu

umożliwienia zawierania Umów.

ARTYKUŁ 3
Cena

1. Ceny produktów podawane są w polskich złotych ( PLN ).
2. Wszystkie  ceny Produktów wskazane w serwisie  są cenami netto  po dodaniu produktu do koszyka

prezentowana jest cena brutto wraz z kosztami wysyłki.
3. Ceny wskazane w serwisie mogą ulegać zmianie, w szczególności z uwagi na zmiany stawki podatku

VAT. Jednakże dla złożonego zamówienia obowiązują ceny aktualne na moment jego złożenia przez
Nabywcę.

4. Całkowity  koszt  zamówienia  stanowi  cena  wszystkich  zamówionych  produktów  wraz  z  kosztem
dostawy.

ARTYKUŁ 4
Produkty

1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby informacje o dostępności produktów były 
aktualne, a także aby opisy produktów i prezentowane zdjęcia były jak najdokładniejsze.  

           
                                    

ARTYKUŁ 5
Składanie Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia nie jest wymagane założenie konta.
2. Zamówienie  Nabywcy  zostaje  złożone  z  momentem  dokonania  wszelkich  czynności  po  włożeniu

produktu do „koszyka”. 
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3. Po otrzymaniu zamówienia, firma Bergline Kaczmarska Paulina wystawia Nabywcy fakturę proforma i
po jej zaksięgowaniu na rachunek bankowy Sprzedawcy przechodzi do realizacji zamówienia.

ARTYKUŁ 6
Płatność

1. Sprzedawca udostępnia sposób płatności wyłącznie przelewem bankowym ( dane rachunku bankowego
Sprzedawcy wskazane są na stronie www.bergline.pl  oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta
po złożeniu Zamówienia ).

2. Nabywca zobowiązany jest do dokonania przedpłaty z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od
dnia otrzymania faktury proforma, chyba, że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

ARTYKUŁ 7

Dostawa

1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w
terminie 7 dni kalendarzowych roboczych, licząc od dnia kiedy została zawarta Umowa sprzedaży.

2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta: za pośrednictwem firmy przewozowej lub
za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. Dostawa  Produktów dostępna  jest  na  terytorium:  Polski  oraz  Unii  Europejskiej  i  oraz  pozostałych
Państw Europy.

ARTYKUŁ 8
Dane osobowe
Gromadzone  dane  osobowe  są  przechowywane  i  przetwarzane  przez  Sprzedawcę   będącym  właścicielem
serwisu www.bergline.pl.

Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w celach: 

Umożliwienia realizacji umowy sprzedaży produktów w serwisie www.bergline.pl. Każdej osobie zakładającej
profil  na  www.bergline.pl  przysługuje  prawo  dostępu  do  ich  treści  oraz  ich  poprawiania  na  zasadach
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. W tym celu prosimy o
kontakt pod adresem: info@bergline.pl

ARTYKUŁ 9

Ustawowe Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość

1. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia
odebrania przez niego Produktów. Do zachowania powyższego terminu wystarcza wysłanie pisemnego
oświadczenia o odstąpieniu do Sprzedawcy na adres siedziby firmy.

2. Nabywca zobowiązany jest do zwrotu Produktów w stanie niezmienionym i nienaruszonym na własny
koszt, przy jednoczesnym zachowaniu dowodu ich nadania, w szczególności na wypadek zagubienia
przesyłki przez pocztę lub kuriera.

3. Sprzedawca zwraca Nabywcy kwotę zakupionych Produktów bez kosztów wysyłki. Zwracana kwota
zostanie  przelana  na  rachunek  bankowy,  z  którego  została  dokonana  zapłata  w  wysokości   80  %
wartości produktów.

ARTYKUŁ 10

     Wymiany
1. Sprzedawca nie przewiduje możliwości wymiany Produktu na inny, chyba, że Produkt jest niezgodny z

Umową sprzedaży.
2. Sprzedawca  nie  odpowiada  za  niezgodność  Produktu  z  Umową,  gdy  Nabywca  w  chwili  zawarcia

Umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
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ARTYKUŁ 11

Reklamacje
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Sprzedawcę, jak również w

przypadku nieprawidłowego działania serwisu, Nabywca może złożyć reklamację.
2. Reklamacje mogą być składane:
   1)  w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy
   2)  w formie elektronicznej na adres e-mail  info@bergline.pl

     3.  W reklamacji Nabywca powinien:
        1) podać swoje imię i nazwisko, dzień w którym składał zamówienie i co zamawiał
        2) wskazać okoliczności uzasadniające reklamację, w szczególności wskazujące na                         
             niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Sprzedawcę
        3) podać czego się domaga od Sprzedawcy
    4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni i informuje   
         Nabywcę o jej rozstrzygnięciu w formie pisemnej na adres korespondencyjny Nabywcy 
          lub w formie elektronicznej na jego adres e-mail.            

ARTYKUŁ 12

Regulamin
1. Sprzedawca publikuje aktualną wersję Regulaminu na stronie Serwisu.
2. Sprzedawca może wprowadzić zmiany do Regulaminu.

ARTYKUŁ 13

Postanowienia końcowe
1. Do Umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
3. Niedozwolone jest nabywanie Produktów w celu wprowadzenia ich do odsprzedaży.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 r.
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