REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT
Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu
ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym
sklepie. Wszystko napisane jest prostym i zrozumiałym językiem jeżeli jednak cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, to służymy swoją
pomocą przez e-mail: biuro@artmania-reklama.pl lub telefon: 502276-620
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Informacje ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego DR GIFT,
składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym DR GIFT, dostarczania
zamówionych produktów klientowi, uiszczania przez klienta ceny sprzedaży produktów,
uprawnienia klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania
reklamacji.
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego DR GIFT:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
Właścicielem sklepu internetowego DR GIFT znajdującego się pod adresem
http://www.inkubatormedyczny.pl/sklep jest Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii
Medycznych w Poznaniu Sp. z o.o., 60-775 Poznań, ul. Parkowa 2, zarejestrowany w
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000369095;
NIP: 779-23-83-309; REGON: 301567290
Sklep internetowy DR GIFT oferuje artykuły reklamowe i promocyjne.
Na stronie sklepu widoczne są właściwe i pełne graficzne wizualizacje produktów wraz z
opisem.
Ceny
Wszystkie ceny w naszym sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Cena zawiera koszty znakowania logotypem Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu.
Sklep internetowy DR GIFT zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących
się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i
odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego DR GIFT, bądź
wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma
wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny czy warunków
akcji promocyjnych.
O zmianie cen towarów klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Jeżeli nowa cena nie
spełnia oczekiwań klienta, ma on pełne prawo do zmiany lub anulowania zamówienia.
Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia
produktu do klienta, wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze
sposobu dostawy produktu przez klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów
wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez
Klienta.
SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
Zamówienie na wybrany przez siebie produkt składa się poprzez dodanie go do koszyka i
wypełnienie dostępnego po wejściu na koszyk formularza.
Złożenie zamówienia przez klienta następuję poprzez wybranie opcji: "zamawiam z
obowiązkiem zapłaty" oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego
produktu.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej klienta wskazany w formularzu
zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia złożonego przez klienta. Jeżeli
realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej klienta wysłana
zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji
stanowiąca potwierdzenie zawarcia umowy.
Potwierdzenie zawarcia umowy zawierać będzie pouczenie stanowiące załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
Wysyłka towaru następuje w terminie 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty
na koncie sklepu.
Zamówione produkty wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką listową
poleconą ekonomiczną w zależności od wartości zamówienia, koszt przesyłki kształtuje
się następująco:
- od 1 zł do 24 zł – 5 zł
- od 25 z do 99 zł – 10 zł
- od 100 zł do 149 zł – 15 zł
od 150 zł – koszt przesyłki ponosi sprzedawca
Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie Działu Promocji ul. Fredry 10 pok.
017, 61-701 Poznań po wcześniejszym telefonicznym umówieniu odbioru.
W przypadku zainteresowania wysyłką towaru poza granice Polski prosimy o kontakt w celu
ustalenia jej kosztów.
W przypadku zamówień powyżej 3000 zł brutto wymagana jest przedpłata, której
procentowa wysokość będzie ustalana indywidualnie.
Do sprzedaży promocyjnej, wyprzedaży czy produktów oznaczonych hasłem oferta
limitowana przeznaczona jest ograniczona liczba danego produktu. Realizacja zamówień
następuje według kolejności wpłat na konto, aż do wyczerpania zapasów.

REJESTRACJA
W celu rejestracji w sklepie internetowym DR GIFT konieczne jest wypełnienie formularza
rejestracyjnego, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptowanie regulaminu
sklepu internetowego DR GIFT oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w
zakresie niezbędnym do realizacji zamówień klienta.
PŁATNOŚCI
Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
a) Przed wydaniem towaru klientowi przelewem na rachunek bankowy DR GIFT 84 1020 4027
0000 1102 0854 3599
Dane odbiorcy płatności:
Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Sp. z o.o.
ul. Parkowa 2
60-775 Poznań
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może od niej
odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie
czternastu dni. Formularz odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia
objęcia towaru w posiadanie przez Klienta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem.
2. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem

odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko
co otrzymał.
3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, sklep internetowy DR GIFT zwraca konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od
dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.
5. Sklep Internetowy DR GIFT zwraca także konsumentowi koszty dostawy o ile konsument
wybrał najtańszy zwykły sposób zamówionych towarów.

1.
2.

3.

4.

REKLAMACJE
Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu towaru (faktura VAT, paragon, lub
inny dowód zakupu).
Towar dostarczany do reklamacji powinien być dostarczony do siedziby sklepu DR GIFT w
oryginalnym opakowaniu i na koszt reklamującego. Dopuszczalne jest zastosowanie
opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas
transportu.
Towar powinien zostać dostarczony kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na
funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru
lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad
lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.
Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień.
W przypadku uznania reklamacji (wadliwości produktu) odsyłany jest do klienta naprawiony lub
nowy produkt na koszt przedsiębiorstwa prowadzącego sklep internetowy DR GIFT.

DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu internetowego DR GIFT są przetwarzane
przez Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Sp. z o.o., ul.
Parkowa 2, 60-775 Poznań.
2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz jeśli
klient wyrazi na to zgodę w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz
promocjach oferowanych przez DR GIFT.
3. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia jeżeli są
one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo
są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są
przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących
przepisach prawa.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Obecność towaru w cenniku sklepu internetowego DR GIFT nie oznacza dostępności
towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
Sklep internetowy DR GIFT nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez
administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany
przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na
komputerze używanym przez klienta.
Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje, itd.) nie
mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym DR GIFT
Sklep Internetowy DR GIFT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany
niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie
www.

ZAŁĄCZNIK NR 1

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w
posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa
weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować:
Uniwersyteckie Centrum
Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Sp. z o.o.
ul. Parkowa 2
60-775 Poznań
e-mail: biuro@artmania-reklama.pl ; telefon: 502-276-620
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od
Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż
14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa
odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie
zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych
opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu
dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od
dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest
zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów
szacowana jest maksymalnie na kwotę około 15 PLN.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Uniwersyteckie Centrum
Transferu Technologii Medycznych
w Poznaniu Sp. z o.o.
ul. Parkowa 2
60-775 Poznań

Ja/My___________________________________________________________________________
niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących
rzeczy:

________________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy______________________/dataodbioru_______________________________
Imię i nazwisko konsumenta__________________________________________________________

Adres konsumenta_________________________________________________________________

Podpis konsumenta i data_______________________________________________________

