Regulamin sklepu internetowego
www.ICD.pl
(obowiązywał do dnia 25-12-2014)

§1 Strony transakcji
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Właścicielem sklepu internetowego www.ICD.pl jest Internetowe Centrum Dystrybucji Sp. z o.o. (zwane dalej ICD) z siedzibą w Sopocie
(kod: 81-814) przy ul. Tatrzańskiej 19 wpisaną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000220431. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 51.000,00 zł. Spółka jest zarejestrowana pod numerem NIP:585-1367-424 (PL5851367424), REGON: 192068807.
Stroną dokonującą zakupów w ICD mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej zwane dalej Nabywcą.
Niniejszy regulamin dotyczy podmiotów obsługiwanych tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
§2 Przedmiot transakcji

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na witrynie internetowej www.ICD.pl.
Wszystkie produkty oferowane w ICD są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski,
posiadają wymagane atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, instrukcje obsługi i są objęte pełną gwarancją producenta.
Wszystkie ceny podane na stronach internetowych ICD są podane w złotych polskich.
Przy każdej cenie znajduje się informacja czy podana cena jest ceną netto czy brutto (zawierającą podatek VAT). W każdym przypadku przy
finalizowaniu zakupów podawana jest całkowita kwota do zapłaty będąca ceną brutto.
Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Nabywcę.
Informacje znajdujące się na stronach internetowych ICD nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
§3 Składanie zamówienia
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Zamówienia na towary znajdujące się w ICD można składać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie www.ICD.pl
Zatwierdzając zamówienie Nabywca równocześnie akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu i zgadza się na gromadzenie,
przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych w zamówieniu danych przez Internetowe Centrum Dystrybucji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Tatrzańskiej 19, 81-814 Sopot, w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
danych osobowych. Ponadto w przypadku podania danych osobowych Nabywca wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie
tych danych w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Nabywców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby
polepszenia jakości usług świadczonych przez ICD.
Nabywca ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej, przez wysłanie listu elektronicznego na
adres info@icd.pl lub listu poleconego na adres siedziby ICD.
Administratorem bazy danych jest Internetowe Centrum Dystrybucji Sp. z o.o. z siedzibą Sopocie ul. Tatrzańska 19, 81-814 Sopot.
§4 Potwierdzenie zamówienia
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W przypadku złożenia zamówienia przez stronę www.ICD.pl do Nabywcy wysyłany jest automatycznie e-mail z potwierdzeniem złożenia
zamówienia. Otrzymane zamówienie sprawdzane jest przez pracownika ICD i po jego akceptacji wysyłany jest e-mail do Nabywcy z informacją
o otrzymaniu przez zamówienie statusu "Przetwarzane" co jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji i zawarciem umowy
sprzedaży.
W przypadkach budzących wątpliwości ICD zastrzega sobie prawo do otrzymania potwierdzenia zamówienia od Nabywcy poprzez zwrotne
odesłanie e-maila z zamówieniem lub telefonicznie.
Zamówienie może zostać anulowane przez ICD w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na
potwierdzenie wysłane e-mailem w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
§5 Forma płatności
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Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
a) Za pobraniem - gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze towaru.
b) Przelewem przed wysyłką towaru. Na stronie internetowej generowana jest faktura pro-forma na podstawie której dokonywany jest
przelew. Na życzenie Nabywcy faktura pro-forma może zostać przesyłana faxem lub e-mailem.
c) Przelewem z odroczoną płatnością – forma dostępna tylko dla firm z którymi uzgodniono stałe warunki współpracy.
d) Gotówką – tylko w przypadku osobistego odbioru towaru z magazynu ICD.
e) Przelewem on line onsługowanym przez Transferuj.pl
W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, ICD zastrzega sobie prawo do:
a) - ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączną możliwości płatności przelewem przed wysyłką towaru.
b) - wymagania wniesienia przedpłaty, której wysokość jest ustalana indywidualnie dla każdego zamówienia.
§6 Termin realizacji
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Czas realizacji zamówienia jest to czas, jaki upływa od dnia potwierdzenia zamówienia do dnia wysyłki towaru do Nabywcy, przy czym
uwzględniane są tylko pełne dni robocze.
Termin otrzymania przesyłki równy jest sumie czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy przesyłki.
Czas dostawy przesyłki dostarczanej przez Pocztę Polską wynosi zazwyczaj 2-5 dni, natomiast przez firmę kurierską zazwyczaj następnego dnia
roboczego lub do 3 dni roboczych w przypadku przesyłek paletowych po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. ICD nie odpowiada za
opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej.
Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu
potwierdzenia zamówienia do chwili skompletowania zamówionego towaru i przygotowania go do wysyłki. Jeżeli czas realizacji okazałby się
dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji
zamówienia.
Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych
dla zamawianych produktów za wyjątkiem, gdy Nabywca w uwagach do zamówienia wyrazi zgodę na wysyłkę częściową. W takiej sytuacji do
dodatkowej przesyłki doliczany jest koszt transportu. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i
dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie ICD może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na
mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Nabywcy przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje
rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe.
ICD nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jeżeli opóźnienie w realizacji dostawy towaru zostało spowodowane przyczynami od
niego niezależnymi a w szczególności działaniem tzw. siły wyższej rozumianej na potrzeby niniejszej umowy jako zdarzenia zewnętrznego,
niemożliwego do przewidzenia ani do zapobieżenia a w szczególności jako katastrofalne działanie sił przyrody (np. powódź, pożar itp.), akty
władzy wykonawczej i ustawodawczej, znaczące zaburzenia życia zbiorowego (np. strajki, rozruchy itp.). ICD zobowiązuje się do
poinformowania, w miarę możliwości, Nabywcy o wystąpieniu tej zewnętrznej przyczyny i zrealizować zamówienie niezwłocznie po jej ustaniu.
§7 Dostawa towaru
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Na terenie Polski zamówiony towar dostarczany jest za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Nabywca jest obciążany kosztami dostawy podawanymi podczas składania zamówienia.
Koszt dostawy poza granice Polski jest każdorazowo ustalany przez pracownika ICD. Kontakt z nim jest możliwy pod adresem info@icd.pl lub
numerem telefonu +585505099.
Podczas odbierania przesyłki z Poczty Polskiej lub od kuriera Nabywca jest bezwzględnie zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie
posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem. W szczególności należy zwrócić uwagę
na stan taśm naklejonych na przesyłkę, rozdarcia kartonu, ślady zgniecenia. W przypadku wystąpienia uszkodzeń transportowych lub
niezgodności z zamówieniem Nabywca zobowiązany jest do spisania w obecności kuriera Protokołu uszkodzeń lub Protokołu niezgodności oraz
skontaktowania się jak najszybciej z ICD w celu wyjaśnienia sprawy i uzgodnienia dalszych czynności. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest
niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Nabywcy z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT na zakupiony towar i usługę transportową zgodnie z zamówieniem.
§8 Gwarancja
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Wszystkie towary dostępne w ICD są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy. Okres gwarancji jest różny
w zależności od wystawcy gwarancji. Czas gwarancji produktu widnieje w jego opisie na stronach ICD.
Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada
gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się
na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W pozostałych przypadkach w celu
reklamacji towaru należy skontaktować się bezpośrednio z ICD.
§9 Reklamacje i zwroty
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W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub niezgodności towaru z zamówieniem należy postępować zgodnie z §7 p.3. ICD dołoży
wszelkich starań aby niezwłocznie ponownie skompletować i dostarczyć brakujące towary bez obciążania Nabywcy dodatkowymi kosztami.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez
podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może
skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr
2 do Regulaminu.
Zwracany w trybie opisanym w pkt. 2 towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że
zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu rzeczą. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym
opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu
obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. W przypadku jeżeli
towar zostanie zwrócony w stanie zmienionym lub uszkodzonym Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa odstąpienia, towar należy odesłać na własny koszt na adres: Internetowe Centrum
Dystrybucji - Magazyn; ul. Nowodworcowa 17; 81-581 Gdynia. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o
odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki ICD ma zwrócić zapłatę. ICD w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli
towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient
powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, ICD dokonuje zwrotu pieniędzy na konto
Nabywcy. Przesyłki ze zwrotem towaru przesyłane do ICD za pobraniem lub na koszt ICD nie są przyjmowane i zostaną odesłane do nadawcy.
Odpowiedzialność za bezpieczne dostarczenie zwracanego towaru do magazynu ICD w stanie nienaruszonym ponosi Nabywca. Przesyłki
zwrotne mogą być realizowane wyłącznie ubezpieczoną przesyłką kurierską, umożliwiającą oględziny towaru w obecności kuriera. W przypadku
uszkodzenia lub utracenia przesyłki Nabywca ma prawo dochodzić zwrotu utraconej lub zniszczonej wartości od firmy kurierskiej, która
przewoziła towar.
Różnice w wyglądzie produktu wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Nabywcy nie stanowią podstawy reklamacji.
§10 Inne postanowienia
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Informacje znajdujące się na stronach internetowych ICD nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego. Klient składając
zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach
podanych w opisie produktu.
Zespół ICD dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne produktów umieszczonych na witrynie internetowej były zgodne
z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego
producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej
sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo
odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym regulaminie oraz na
przechowywanie i przetwarzanie przez ICD danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.
Podane przez Nabywców dane osobowe ICD zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony
Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami transakcji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ICD.

ZAŁĄCZNIK nr 1 - POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI serwisu www.ICD.pl
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Informacje ogólne.
Operatorem Serwisu www.ICD.pl jest Internetowe Centrum Dystrybucji Sp. z o.o. (zwane dalej ICD lub Serwis) z siedzibą w Sopocie (kod: 81814) przy ul. Tatrzańskiej 19 wpisaną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000220431. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 51.000,00 zł. Spółka jest zarejestrowana pod numerem NIP:585-13-67424 (PL5851367424), REGON: 192068807
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").
Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
Informacje w formularzach.
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu realizacji
zamówienia lub kontaktu handlowego.
Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to
przekazywania informacji operatorowi płatności on-line (Transferuj.pl).

Informacja o plikach cookies.
Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator
Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie
ich struktury i zawartości;
2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać
loginu i hasła;
3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies
„sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików
cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z
operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w
statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w
jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej
stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować
informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:https://www.google.com/ads/preferences/

4.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3.
4.

Logi serwera.
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w
celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
Informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5.
1.
2.
3.

Udostępnienie danych.
Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań
w zakresie wynikającym z żądania.

6.
1.

Zarządzanie plikami cookies
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików
cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych
przypadkach może uniemożliwić korzystanie z serwisu i składanie zamówień.
W celu zarządzania ustawieniami cookies należy postępować zgodnie z instrukcjami swojej przeglądarki internetowej.

2.

ZAŁĄCZNIK nr 2 - ODSTĄPIENIE OD UMOWY
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Nabywca może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
Aby zrezygnować z zakupu należy odesłać towar na podany niżej adres i dołączyć wypełniony poniższy Formularz odstąpienia od umowy.
Prosimy o zwrot towaru na adres:
Internetowe Centrum Dystrybucji Sp. z o.o. - Magazyn
ul. Nowodworcowa 17
81-581 Gdynia
UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za wyraźną zgodą Nabywcy
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu
zindywidualizowanych potrzeb Nabywcy;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. 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;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, 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 nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
zgodą Nabywcy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Internetowe Centrum Dystrybucji Sp. z o.o.
ul. Tatrzańska 19
81-814 Sopot
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225) odstępuję od
umowy nr: ..............................
zawartej dnia: .......................
dotyczącej zakupu towaru/usługi: ............................................................................

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie .....................................................................................)
przekazem pocztowym na adres: ..............................................................
lub na konto nr ...............................................................................................

Imię i nazwisko: ....................................................................
Nazwa firmy: .........................................................................
Adres: ....................................................................................
Data: ......................................................................................

