Regulamin sklepu internetowego
I.

Definicje
1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu oraz osoba fizyczna
nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu w celu niezwiązanym
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.
2. Sprzedawca – Paul Barratt prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Bridge Medical Paul Barratt, NIP: 5213428629, REGON: 141733940.
3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Sklepu.
4. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.shop.bridgemedical.pl
5. Konto Użytkownika – indywidualny panel użytkownika dostępny po dokonaniu
rejestracji i zalogowaniu się w Sklepie za pomocą loginu oraz hasła, służący do
zawierania umów sprzedaży oraz śledzenia statusu zamówienia;
6. Usługodawca – Paul Barratt prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Bridge Medical Paul Barratt, NIP: 5213428629, REGON: 141733940.
7. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu lub korzystająca z dostępnych
funkcjonalności w Sklepie

II.

Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.shop.bridgemedical.pl
prowadzony jest przez Paula Barratta prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą Bridge Medical Paul Barratt, NIP: 5213428629.
2. Niniejszy regulamin sporządzony został w języku polskim i określa uprawnienia
stron umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu.
3. Każdy użytkownik Sklepu zobowiązany jest do zapoznania się
z obowiązującym w chwili składania zamówienia regulaminem.
4. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja oraz przestrzeganie
niniejszego regulaminu.
5. Według wyboru Kupującego ceny za towary sprzedawane za pośrednictwem
Sklepu wyrażone są w złotych polskich, euro lub dolarach amerykańskich. Ceny
podane na stronie Sklepu zawierają podatek VAT.
6. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż sprzętu medycznego oraz
innych produktów za pośrednictwem sieci Internet.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks
Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach
konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze
zm.)

III.

REJESTRACJA
1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.
2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz
rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu.
3. W celu rejestracji w Sklepie Użytkownik zobowiązany jest do podania
następujących danych:
i. Adres poczty email
ii. Hasło do Konta Użytkownika
4. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej Użytkownik może podać
dodatkowe dane dotyczące swojej firmy.
5. W przypadku zmiany w trakcie realizacji zamówienia danych podanych przy
rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie
Sklepu.

IV.

ZAMÓWIENIA
1. Informacje o produktach prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie
stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Informacje te
stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać wybrane przez siebie
produkty do koszyka. Po dodaniu produktów do koszyka Kupujący jest w stanie
zweryfikować cenę za całość zamówionych produktów oraz ewentualnie
edytować zamówienie.
3. W celu sfinalizowania zamówienia Kupujący powinien wybrać sposób płatności
oraz sposób dostawy zamówionych produktów.
4. Kupujący jest uprawniony do złożenia zamówienia po uprzedniej rejestracji
Konta lub bez rejestracji, podając jedynie dane niezbędne do realizacji
zamówienia.
5. Po prawidłowym złożeniu zamówienia Kupującemu ukazują się wszelkie
podane przez niego dane niezbędne do celów realizacji zamówienia, kwota
zamówienia z uwzględnieniem kosztów wysyłki oraz wybrana forma wysyłki
zamówienia. W przypadku akceptacji wszystkich wyświetlonych danych
i dalszej chęci złożenia zamówienia Kupujący powinien wybrać przycisk
„Zamów i zapłać”.
6. Za chwilę zawarcia umowy pomiędzy stronami uznaje się moment przesłania
przez Sklep drogą mailową potwierdzenia wysłania zamówienia.
7. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego, w terminie nie dłuższym niż
14 dni, jeżeli nie jest w stanie spełnić świadczenia ze względu na brak
zamówionego przez Kupującego towaru informując go jednocześnie
o spodziewanym terminie dostawy towaru.
8. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez
Kupującego.
9. Wysyłka towaru następuje w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia
przez strony umowy sprzedaży.

V.

SPOSÓB PŁATNOŚCI
1. Wszystkie podane w Sklepie ceny są cenami brutto i zawierają podatek od
towarów i usług (VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są
wskazywane w trakcie składania zamówienia.

2. O całkowitej kwocie zamówienia Kupujący jest każdorazowo informowany
przed złożeniem zamówienia.
3. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
i. Przedpłata w formie przelewu na rachunek bankowy Sklepu o numerze
34 2490 0005 0000 4500 9032 2577 – w przypadku płatności w złotych
polskich
10 2490 0005 0000 4600 4796 1896 – w przypadku płatności w euro
39 2490 0005 0000 4600 5374 1313 – w przypadku płatności w dolarach
amerykańskich
ii. Płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24
VI.

REALIZACJA DOSTAWY
1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
2. Koszt dostawy ponosi Kupujący.
3. Zamówiony towar dostarczany jest Kupującemu w sposób przez niego
wybrany.
4. Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 12:00
5. Wysyłka zamówionego towaru realizowana jest przez Sklep za pośrednictwem
następujących firm kurierskich:
i. InPost
ii. InPost Paczkomaty
6. W przypadku płatności przelewem wysyłka następuje niezwłocznie po
zaksięgowaniu kwoty na koncie Sklepu.
7. Celem usprawnienia procesu reklamacji usługi przewozowej Sklep zachęca
Kupującego do sprawdzenia stanu dostarczanego towaru w obecności
przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia
uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Kupujący
powinien sporządzić wraz z przedstawicielem podmiotu realizującego transport
protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedającym celem
poinformowania go o zaistniałej sytuacji.

VII.

REKLAMACJE – RĘKOJMIA
1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 22 1
Kodeksu
Cywilnego
Sprzedawca
ponosi
względem
Kupującego
odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu
Cywilnego za wady fizyczne lub prawne sprzedanego towaru (rękojmia za
wady).
2. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu rzeczy wolnych od
wad.
3. W celu realizacji przysługujących mu uprawnień Kupujący może kontaktować
się ze Sprzedającym w następujący sposób:
i. Pisemnie – ul. Humańska 8, 00-789 Warszawa
ii. Za pośrednictwem poczty elektronicznej – info@bridgemedical.pl

VIII.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY - ZWROTY PRODUKTÓW
1. Konsument który zawarł umowę na odległość uprawniony jest, w oparciu o art.
27 ustawy o prawach konsumenta, do odstąpienia od zawartej umowy bez
podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych
w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 niniejszej ustawy, składając Sprzedającemu
stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu
przedmiotu umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać
przesłane drogą elektroniczną na adres mailowy info@bridgemedical.pl lub
w formie pisemnej na adres ul. Humańska 8, 00-789 Warszawa.
2. Stosowne oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi
załącznik do niniejszego regulaminem lub w innej formie, zgodnie z ustawą
o prawach konsumenta.
3. W przypadku odstąpienia od umowy umowa ta uważana jest za niezawartą.
4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest
zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić zamówiony produkt lub produkty
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym odstąpił od
umowy.
6. Konsument zobowiązany jest do zwrócenia zamówionych towarów w stanie
nienaruszonym na własne ryzyko oraz koszt.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od
konsumenta do chwili dostarczenia przez Kupującego zamówionych towarów
z powrotem Sprzedawcy.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
umów:
i. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu
zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
ii. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana
w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

IX.

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi
elektroniczne:
i. Założenie i prowadzenie konta użytkownika w Sklepie
ii. Umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz
2. Świadczenie usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne
3. Umowa o świadczenie usług elektronicznych polegająca na prowadzeniu konta
w Sklepie zawarta jest na czas nieokreślony. Umowa może zostać
wypowiedziana w każdym momencie przez Usługobiorcę poprzez usunięcie
konta w Sklepie lub przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Sklepu.
4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu
złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas
oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia przez
Usługobiorcę
5. Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pośrednictwem loginu i hasła.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Paul Barratt
Prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Bridge Medical Paul Barratt
ul. Willowa nr 8/10 lok. 18
00-790 Warszawa

Ja, niżej podpisany __________________________________________________________________,
niniejszym składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy :
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:

___________________________
podpis i data

