
 
 

Regulamin Sprzedaży 
wraz z informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy. 
 

 

SPRZEDAWCA  - firma BEA Beata Suska  adres prowadzenia działalności i adres do 

doręczeń: ul. Wiślana 44 05-092 Łomianki  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego 

do spraw gospodarki, NIP 118 070 38 89, REGON 010683570 , adres poczty elektronicznej: 

beafoto.su@gmail.com, nr telefonu (+48) 22 751-06-64, 504-082-524 (opłata jak za 

połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora). 

 

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI 

 

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: 

 

1.Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki. 

 

2.Płatność gotówką przy odbiorze osobistym. 

 

Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: Bank: Multibank/Mbank. Numer 

rachunku: 22 1140 2017 0000 4202 0764 7540 

 

3. Termin płatności: 

 

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności 

przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych 

od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

 

W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient 

obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. 

 

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY I ODBIORU PRODUKTU 

 

1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. 

Koszt wysyłki produktu po wpłacie na konto wynosi 19 zł, przesyłka pobraniowa 25 zł 

Przesyłka kurierska firmą DPD 

 

Zamówienie wysyłamy firmą kurierską DPD. Kurier dostarczy towar do klienta pod 

wskazany adres w całej Polsce najczęściej na drugi dzień roboczy po nadaniu przesyłki. 

Istnieje też możliwość dostarczenia przesyłki w sobotę za dodatkową opłatą. 

 

2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 
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3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: 

Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem. 

 

4.Odbiór osobisty pod adresem: ul. Wiślana 44, 05-092 Łomianki – w następujące dni: od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 21:00 oraz w soboty w godzinach od 09:00 

do 19:00 - po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru. 

 

5.Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 21 Dni Roboczych, chyba że w opisie 

danego Produktu ( na stronie internetowej sklepu www.beafoto.pl lub telefonicznie ) podano 

krótszy termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący 

sposób: 

 

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania 

rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. 

 

b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia 

Umowy Sprzedaży. 

 

6.Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta 

odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 

21 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego produktu ( na stronie internetowej sklepu 

www.beafoto.pl lub telefonicznie) podano krótszy termin. O gotowości Produktu do odbioru 

Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej 

wiadomości e-mail na podany przez klienta adres poczty elektronicznej. Początek biegu 

terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób: 

 

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania 

rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. 

 

b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia 

zawarcia Umowy Sprzedaży. 

 

OPIS PROCEDURY REKLEMACYJNEJ 

 

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany 

Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. 

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.  

Jeżeli otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub popsuje się podczas użytkowania z 

przyczyn niezależnych od Ciebie, możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego. Produkty 

posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. 

Szczegółowe warunki gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymasz 

wraz z towarem. Konsument składający reklamację z tytułu gwarancji jest zobowiązany 

dostarczyć wadliwy przedmiot na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji. Sprzęt 

do naprawy gwarancyjnej możesz dostarczyć za naszym pośrednictwem. Zanim to uczynisz 

skontaktuj się z nami: tel 22 751-06-64, 504-082-524. 
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Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: pisemnie na adres: ul. Wiślana 

44, 05-092 Łomianki; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: biuro@beafoto.pl, beafoto.su@gmail.com; 

 

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: imię, nazwisko, adres, adres e-mail 

Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, 

ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. – 

ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu 

poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji 

złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

 

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 

14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w 

powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 

 

W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do 

wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie 

Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie 

Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Wiślana 44, 05-092 Łomianki. 

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

1.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych 

odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów 

określonych w pkt. 1.8 . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego 

upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: 

 

1.1.1. pisemnie na adres: ul. Wiślana 44, 05-092 Łomianki; 

 

1.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

biuro@beafoto.pl, beafoto.su@gmail.com; 

 

1.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do 

Ustawy o Prawach Konsumenta. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie 

to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):[adres 

sprzedającego] 

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy 

sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], Data zawarcia umowy to 

[data], data odbioru przedmiotów [data] . 

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] 

Adres: [adres kupującego] 

Data: [data odstąpienia od umowy] 

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] 

Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 

1.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

 

1.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do 

przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie 

przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w 
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przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, 

partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo 

(2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w 

posiadanie pierwszego z Produktów; 

 

1.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. 

 

1.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za 

niezawartą. 

 

1.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, 

zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy 

Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta 

sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny na stronie 

internetowej sklepu www.beafoto.pl). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu 

takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie 

zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli 

Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się 

ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z 

powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, 

które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 

1.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub 

przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca 

zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie 

Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Wiślana 44, 

05-092 Łomianki. 

 

1.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące 

wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia 

charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

 

1.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które 

obowiązany jest ponieść konsument: 

 

1.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób 

dostawy dostępny na stronie internetowej www.beafoto.pl, Sprzedawca nie jest zobowiązany 

do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

 

1.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 

 

1.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w 

odniesieniu do umów: 

 

1.9.1. (1) o świadczenie 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; (2) w której cena lub 

wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje 
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kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w 

której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według 

specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w 

której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki 

termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt 

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 której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po 

dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi 

rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została 

uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero 

po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie 

ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w 

celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne 

usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części 

zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy 

przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której 

przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe 

dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po 

dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem 

umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w 

zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu 

samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami 

rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres 

świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku 

materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta 

przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę 

o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 

roszczeń oraz dostęp do tych procedur: 

 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu 

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem 

Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje 

o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod 

następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów 

konsumenckich”.  

 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1.1. Niniejszy punkt oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i 

Usługobiorców nie będących konsumentami. 

 

1.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem 

niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. 

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i 

nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do 

Sprzedawcy. 

 

http://www.uokik.gov.pl/


1.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć 

dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo 

części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia 

Umowy Sprzedaży. 

 

1.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie 

będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi 

odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do 

przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. 

 

1.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący 

konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy 

przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub 

uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do 

ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 

 

1.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu 

rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona. 

 

1.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może 

wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i 

bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia. 

 

1.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie 

będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w 

ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości 

zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do 

kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w 

stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody 

przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 

utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem. 

 

1.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą 

niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę 

Sprzedawcy/Usługodawcy. 

 


