1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Właścicielem sklepu internetowego www.paris-butik.pl jest firma
Paris Damian Jadczyk
Ul.Łony 5
44-200 Rybnik
NIP 6421436324
2. KONTO
Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularz kontaktowego.
Założenie konta nie jest obowiązkowe.
Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta.
Założenie konta daje możliwość sprawdzenia historii zakupów,
otrzymywania newsletterów , udział w konkursach.
3. Warunki zawierania umowy sprzedaży
Istnieją dwa sposoby złożenia zamówienia :
a. Założenie konta z hasłem i loginem
b. Złożenie zamówienia bez zakładania konta
W obu przypadkach niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia
Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem
przez kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulamin sklepu.
Podane na stronie internetowej ceny są cenami brutto.
Końcowa kwota do zapłaty zawiera cenę zakupionych towarów i koszt przesyłki.
Sklep nie posiada innych ukrytych kosztów.
Każde zamówienie zostaje zapisane w systemie jako dowód zawarcia umowy .
4. PŁATNOŚĆ
a. Płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy
b. Płatność gotówką przy odbiorze
5. TERMIN PŁATNOŚCI
Przy płatności drogą elektroniczną, klient zobowiązany jest do dokonania
płatności w ciągu 3dni kalendarzowych od dnia zakupu. Po przekroczeniu
terminu płatności umowa zostaje zerwana z winy Klienta.
W przypadku wyboru opcji za pobraniem Klient zobowiązany jest do
dokonania płatności gotówką przy odbiorze dostawy.

6. WYSYŁKA ZAMÓWIENIA
a. W przypadku wybrania płatności przelewem wysyłka następuje po
uznaniu wpłaty na rachunek bankowy.
b. W przypadku płatności za pobraniem, towar wysyłany jest w ciągu
1-4dni roboczych.
7. DOSTAWA
Dostawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju
wg cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
Nie ma możliwości odbioru osobistego
Termin dostawy według umowy z firmą kurierską

Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W
przypadku uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół szkody i
niezwłoczne powiadomienie o tym Sprzedawcy.
8. REKLAMACJE I ZWROTY
Podstawą reklamacji lub zwrotu jest paragon.
Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14dni od dnia otrzymania protokołu
reklamacji . Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej lub zwrotu jest
prawidłowo wypełniony formularz oraz paragon.
Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14dni od zawarcia
umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą
elektroniczną lub listem poleconym na adres firmy . Warunkiem zwrotu
gotówki jest dostarczenie zwracanego towaru wraz z dowodem zakupu. .
Towar zwracany nie może nosić śladów użytkowania. Musi posiadać
komplet matek.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.
W sprawach nie uregulowanych regulaminem mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

