REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TOMBIGO.PL
--------------------------------I. INFORMACJE OGÓLNE
--------------------------------1. Ilekroćć w niniejszym regulaminie uzż yto następująćyćh wyrazoć w, nalezż y jest rozumiećć
w podanym nizż ej znaćzeniu:
a) Klient - kazż da osoba fizyćzna, osoba prawna lub jednostka organizaćyjna nie będąća
osobą prawną, ktoć rej przepisy szćzegoć lne przyznają zdolnosć ćć prawną,
b) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu,
c) Sklep - niniejszy sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym tombigo.pl,
d) Zamówienie - osć wiadćzenie woli Klienta, złozż one Sprzedająćemu w ćelu zawarćia
Umowy Sprzedazż y, okresć lająće w szćzegoć lnosć ći rodzaj i lićzbę danego Produktu,
e) Sprzedawca - P.P.H.U. Terpol Leszek Trepćzynć ski, z siedzibą w Zgierzu (95-100),
przy ul. Przemysłowej 11, NIP: 732-000-55-40 REGON: 470628450, zarejestrowany
przez Prezydenta Miasta Zgierza w Centralnej Ewidenćji i Informaćji o Działalnosć ći
Gospodarćzej Rzećzpospolitej Polskiej.
f) Konsument – osoba fizyćzna dokonująća z przedsiębiorćą ćzynnosć ći prawnej
niezwiązanej bezposć rednio z jej działalnosć ćią gospodarćzą lub zawodową,
g) Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta
oraz informaćje o złozż onyćh przez niego Zamoć wieniaćh w Sklepie,
h) Koszyk – usługa udostępniana kazż demu Klientowi korzystająćemu ze Sklepu,
polegająća na umozż liwieniu mu złozż enia Zamoć wienia jednego lub kilku towaroć w.
W koszyku widoćzne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a takzż e istnieje
mozż liwosć ćć ustalenia i modyfikaćji danyćh Zamoć wienia, w szćzegoć lnosć ći ilosć ći
Produktoć w,
i) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedazż y Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawćą za posć rednićtwem Sklepu,
2. Niniejszy Regulamin okresć la ogoć lne warunki, zasady oraz sposoć b sprzedazż y
prowadzonej przez P.P.H.U. Terpol Leszek Trepćzynć ski, z siedzibą w Zgierzu (95-100),
przy ul. Przemysłowej 11, za posć rednićtwem sklepu internetowego działająćego pod
adresem tombigo.pl, a takzż e okresć la warunki i zasady sć wiadćzenia przez P.P.H.U. Terpol
Leszek Trepćzynć ski, z siedzibą w Zgierzu (95-100), przy ul. Przemysłowej 11 usług
drogą elektronićzną.
3. Regulamin skierowany jest zaroć wno do Klientoć w będąćyćh jak i niebędąćyćh
Konsumentami, korzystająćyćh ze Sklepu, Usług Elektronićznyćh lub zawierająćyćh
Umowy Sprzedazż y.
4. Sklep internetowy, działająćy pod adresem tombigo.pl prowadzony jest przez P.P.H.U.
Terpol Leszek Trepćzynć ski, z siedzibą w Zgierzu (95-100), przy ul. Przemysłowej 11,
NIP: 732-000-55-40 REGON: 470628450, zarejestrowany przez Prezydenta Miasta
Zgierza Centralnej Ewidenćji i Informaćji o Działalnosć ći Gospodarćzej Rzećzpospolitej
Polskiej.
5. Kontakt ze Sprzedawćą mozż liwy jest za pomoćą:
 e-maila: kontakt@tombigo.pl
 telefonoć w: +42 716 01 61 lub 695 815 204
 formularza kontaktowego, znajdująćego się pod adresem:
https://tombigo.pl/strona/kontakt
6. Adres elektronićzny sklepu internetowego Sprzedawćy to tombigo.pl.
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7. Adres mailowy Sprzedawćy to kontakt@tombigo.pl.
8. Wszystkie ćeny podane na stronie sklepu są ćenami wyrazż onymi w polskićh złotyćh,
a ponadto zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
9. Obsługa sklepu internetowego dostępna jest dla Klientoć w wyłąćznie w dni roboćze
od poniedziałku do piątku w godzinaćh 10.00 -18.00.
10. Sprzedazż Produktoć w za posć rednićtwem sklepu następuje na podstawie:
 ustawy z dn. 18.07.2002 r. o sć wiadćzeniu usług drogą elektronićzną
 ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks ćywilny
 ustawy z dn. 30.05.2014 r. o prawaćh konsumenta
 niniejszego Regulaminu, wydanego zgodnie z art. 8 ustawy o sć wiadćzeniu usług
drogą elektronićzną.
11. Klienći mogą uzyskaćć dostęp do niniejszego Regulaminu w kazż dym ćzasie za
posć rednićtwem odsyłaćza „Regulamin Sklepu” zamieszćzonego na dole strony głoć wnej
serwisu tombigo.pl lub bezposć rednio wćhodząć na adres tombigo.pl/strona/regulamin
Mozż liwe jest roć wniezż pobranie i sporządzenie wydruku Regulaminu za posć rednićtwem
odnosć nika: https://ćdn.shoplo.ćom/5490/files/regulamin-sklepu.pdf
12. Klient zobowiązany jest w szćzegoć lnosć ći do:
a) podawania w udostępnionyćh w ramaćh Sklepu formularzaćh jedynie
aktualnyćh i prawdziwyćh danyćh,
b) korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaćzeniem,
przepisami prawa powszećhnie obowiązująćymi, postanowieniami niniejszego
Regulaminu,
ć) korzystania ze sklepu internetowego w sposoć b nienaruszająćy jego
prawidłowego funkćjonowania, w szćzegoć lnosć ći niepodejmowania działanć
ingerująćyćh w zawartosć ćć stron bądzć tezż w ićh elementy tećhnićzne,
d) niedostarćzania tresć ći o ćharakterze bezprawnym, w tym zniesławiająćyćh
lub naruszająćyćh dobra osobiste i inne prawa osoć b trzećićh.
13. W zakresie wymaganć tećhnićznyćh w ćelu skorzystania ze sklepu internetowego
koniećzne jest posiadanie przez Klienta (wymogi tećhnićzne):
a) urządzenia konć ćowego z dostępem do sieći Internet i uaktualnionej
przeglądarki internetowej typu Mićrosoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox,
b) aktywnego konta poćzty elektronićznej (e-mail),
ć) włąćzonej obsługi plikoć w ćookies,
14. Akćeptaćja Regulaminu jest dobrowolna przez Klienta, ale niezbędna w ćelu
utworzenia Konta i/lub w ćelu złozż enia przez Klienta zamoć wienia.
------------------------------------------II. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
------------------------------------------1. Sprzedawća sć wiadćzy na rzećz Klientoć w drogą elektronićzna nieodpłatnie usługi
w następująćym zakresie:
a) Konta Klienta,
b) formularza kontaktowego,
b)umozż liwiania Klientowi składania Zamoć wienia,
ć) wysyłania Newsletter’a.
2. Sprzedawća sć wiadćzy usługi 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Usługa „Formularz kontaktowy” polega na wysłaniu za posć rednićtwem formularza
umieszćzonego na stronie internetowej sklepu wiadomosć ći do Sprzedawćy.
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4. Klient mozż e w kazż dej ćhwili zrezygnowaćć z usługi formularz kontaktowy poprzez
zaniećhanie wysyłania zapytanć do Sprzedawćy.
5. Usługa Newslettera dostarćzana jest tylko osobie, ktoć ra, wprowadzi swoć j adres
elektronićzny deklarująć ćhęćć jego otrzymywania, wyraziła zgodę na przetwarzanie
danyćh osobowyćh w tym ćelu. Zgodę mozż na wyćofaćć w kazż dym ćzasie, przy ćzym
wyćofanie zgody nie wpływa na zgodnosć ćć z prawem przetwarzania, ktoć rego dokonano
na jej podstawie przed jej wyćofaniem. Wyćofanie zgody na przetwarzanie danyćh
osobowyćh będzie skutkowało brakiem mozż liwosć ći dalszego otrzymywania Newslettera.
6. Usługa Newsletter obejmuje wysyłanie przez Sprzedawćę na podany adres poćzty
elektronićznej wiadomosć ći w formie elektronićznej, ktoć re będą zawierały informaćje
handlowe dotyćząće Produktoć w Sprzedawćy, w tym w szćzegoć lnosć ći informaćje
o nowyćh Produktaćh, aktualnej oferćie oraz promoćjaćh.
7. W kazż dej ćhwili nieodpłatnie Klient ma prawo zrezygnowaćć z usługi Newslettera.
Subskrypćję mozż na anulowaćć , klikająć odpowiedni odnosć nik na dole kazż dego
z przesłanego Newsletter’a. Rezygnaćja z subskrypćji następuje natyćhmiast
i potwierdzona jest komunikatem Sprzedawćy – przesłanym na podany przez Klienta
adres e-mail.
8. W kazż dej wiadomosć ći elektronićznej wysłanej w ramaćh usługi Newsletter wskazana
jest informaćja w jaki sposoć b mozż na zrezygnowaćć z przedmiotowej usługi.
9. Załozż enie Konta w ramaćh sklepu internetowego nie jest obowiązkowe. Klient mozż e
złozż yćć Zamoć wienie bez dokonania rejestraćji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym
Regulaminem i jego akćeptaćją.
10. Usługa prowadzenia Konta Klienta jest mozż liwa po dokonaniu rejestraćji,
zaakćeptowaniu postanowienć niniejszego Regulaminu i kliknięćiu „Załoć zż konto”.
Niezbędne jest podanie następująćyćh danyćh: imię, nazwisko, adres e-mail. Podanie
tyćh danyćh osobowyćh jest dobrowolne, jednakzż e ićh niepodanie uniemozż liwia
załozż enie Konta.
11. W ramaćh prowadzenia Konta Sprzedawća umozż liwia Klientowi:
 dokonywanie zmiany danyćh wprowadzonyćh podćzas dokonywania rejestraćji,
 sprawdzenie stanu realizaćji zamoć wienia
 sprawdzenie historii zamoć wienć
12. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła
wskazanyćh podćzas rejestraćji.
13. Na adres e-mail podany przez Klienta w toku rejestraćji Sprzedawća wysyła
wiadomosć ćć z informaćją o rejestraćji oraz z prosć bą o potwierdzenie adresu email.
Umowa o SŚ wiadćzenie Usług w zakresie Konta Klienta zostaje zawarta z ćhwilą
potwierdzenia przez Klienta adresu e-mail. Konto sć wiadćzone jest nieodpłatnie przez
ćzas nieoznaćzony. W kazż dym momenćie Klient mozż e bez podania przyćzyny i bez
ponoszenia z tego tytułu jakićhkolwiek opłat, usunąćć konto bezposć rednio w panelu
Klienta, a takzż e mozż e zż ądaćć usunięćia Konta poprzez wystąpienie z takim zż ądaniem
do Sprzedająćego, w szćzegoć lnosć ći za posć rednićtwem poćzty elektronićznej, poprzez
jego wysłanie na adres poćzty elektronićznej kontakt@tombigo.pl lub tradyćyjnie na
adres P.P.H.U. Terpol Leszek Trepćzynć ski, ul. Przemysłowa 11, 95-100 Zgierz.
14. Sprzedawća podejmuje działania aby sklep internetowy funkćjonował prawidłowo,
w szćzegoć lnosć ći uwzględniająć aktualną wiedzę tećhnićzną, sprzęt oraz
oprogramowanie.
15. Klientowi przysługuje prawo do złozż enia reklamaćji w związku z korzystaniem
z usług sć wiadćzonyćh drogą elektronićzną przez Sprzedawćę.
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16. Reklamaćję nalezż y kierowaćć na adres:
kontakt@tombigo.pl lub pisemnie na adres
P.P.H.U. Terpol Leszek Trepćzynć ski
ul Przemysłowa 11
95-100 Zgierz
z dopiskiem: reklamaćja
17. Rekomenduje się aby reklamaćja zawierała opis, datę wystąpienia nieprawidłowosć ći
oraz dane kontaktowe składająćego reklamaćję. Powyzż sze ma na ćelu przysć pieszenie
rozpatrzenia reklamaćji, jednak nie jest wymogiem koniećznym i niezbędnym do
złozż enia reklamaćji.
18. Reklamaćja zostanie rozpatrzona niezwłoćznie, jednak nie poć zć niej nizż w terminie 14
dni od dnia jej złozż enia.
------------------------------------------III. WARUNKI I PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
------------------------------------------1. Głoć wne ćećhy sć wiadćzenia z uwzględnieniem przedmiotu sć wiadćzenia oraz sposobu
porozumiewania się z Klientem są okresć lone na stronie Produktu, w ramaćh Sklepu.
2. Istnieje mozż liwosć ćć składania zamoć wienć :
 za posć rednićtwem Sklepu internetowego,
 zamoć wienie przez telefon
 osobisć ćie w siedzibie sklepu .
3. W ćelu zawarćia Umowy sprzedazż y za posć rednićtwem Sklepu internetowego nalezż y
wejsć ćć na stronę internetową tombigo.pl, dokonaćć wyboru Produktu postępująć zgodnie
ze wskazoć wkami zamieszćzonymi na stronie internetowej i wypełnićć pozostałe pola
zawarte w formularzu zamoć wienia udostępnionym na stronie internetowej, w tym
podaćć dane okresć lone jako obowiązkowe. Następnie Klient wysyła wypełniony
formularz zamoć wienia poprzez kliknięćie na przyćisk oznaćzony nazwą „Zamawiam
i płaćę” .
4. Klient wybiera zamawiany Produkt poprzez dodanie do Koszyka.
5. Do momentu naćisć nięćia odpowiedniego pola potwierdzająćego złozż enie Zamoć wienia,
tj. w trakćie składania Zamoć wienia – Klient ma mozż liwosć ćć korygowania wprowadzonyćh
danyćh oraz wybranego Produktu, działająć zgodnie z komunikatami wysć wietlonymi
Klientowi oraz informaćjami dostępnymi na stronie.
6. Klient wybiera jeden z udostępnianyćh przez Sprzedawćę sposoboć w dostawy.
7. Klient wybiera sposoć b zapłaty Ceny i ewentualnyćh pozostałyćh wskazanyćh
w formularzu zamoć wienia kosztoć w realizaćji Umowy Sprzedazż y.
8. Po podaniu przez Klienta wszystkićh danyćh okresć lonyćh jako obowiązkowe,
wysć wietlone zostanie podsumowanie składanego zamoć wienia. W podsumowaniu
złozż onego zamoć wienia znajduje się opis wybranyćh Produktoć w, łąćzna ćena oraz
wszelkie inne koszty.
9. Aby Klient moć gł wysłaćć zamoć wienie niezbędna jest akćeptaćja tresć ći Regulaminu,
podanie danyćh osobowyćh oznaćzonyćh jako obowiązkowe, tj. imię i nazwisko, numer
telefonu, dane adresowe do wysyłki oraz naćisć nięćie przyćisku potwierdzająćego
złozż enie Zamoć wienia. Podanie tyćh danyćh osobowyćh jest dobrowolne, jednakzż e ićh
niepodanie uniemozż liwia złozż enia Zamoć wienia.
10. Klient, ktoć ry posiada Konto potwierdza w formularzu zamoć wienia aktualnosć ćć danyćh
niezbędnyćh do złozż enia Zamoć wienia.
11. Wysłanie przez Klienta Zamoć wienia, z zastrzezż eniem, zż e nastąpiło zgodnie z tresć ćią
niniejszego Regulaminu rozumiane jest jako oferta zakupu Produktoć w.
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12. Zamoć wienia za posć rednićtwem Sklepu mogą byćć składane 7 dni w tygodniu,
24 godziny na dobę, telefonićznie oraz osobisć ćie od poniedziałku do piątku w godzinaćh
10.00 -18.00.
13. Zawarćie Umowy sprzedazż y pomiędzy Klientem a Sprzedawćą następuje po
uprzednim złozż eniu przez Klienta Zamoć wienia. Na adres poćzty elektronićznej Klienta
podany w trakćie składania Zamoć wienia lub zakładania Konta zostaje wysłana przez
Sprzedawćę wiadomosć ćć e-mail, gdzie Sprzedawća potwierdza przyjęćie Zamoć wienia
do realizaćji, wskazuje numer Zamoć wienia i wszystkie istotne elementy zamoć wienia.
Z ćhwilą otrzymania przez Klienta tejzż e wiadomosć ći następuje zawarćie Umowy
sprzedazż y.
14. W sytuaćji braku mozż liwosć ći przyjęćia wszystkićh bądzć niektoć ryćh złozż onyćh
w ramaćh Zamoć wienia ofert, Sprzedawća kontaktuje się z Klientem za posć rednićtwem
adresu e-mail podanego w trakćie składania Zamoć wienia bądzć zakładania Konta
i informuje go o braku mozż liwosć ći przyjęćia wszystkićh złozż onyćh w ramaćh
Zamoć wienia ofert zawarćia Umowy Sprzedazż y. W takim wypadku w zakresie
wskazanyćh przez Sprzedawćę Produktoć w umowa nie zostaje zawarta.
W tym przypadku Klient ma mozż liwosć ćć potwierdzićć realizaćję Zamoć wienia w ćzęsć ći,
w jakiej Sprzedawća zgodził się przyjąćć oferty zawarćia Umowy Sprzedazż y. Powyzż sze nie
wpływa na prawo Klienta do odstąpienia od umowy. Klient mozż e roć wniezż anulowaćć
ćałosć ćć zamoć wienia, ćo zwalnia Sprzedawćę z obowiązku jego realizaćji. Umowa
Sprzedazż y nie zostaje zawarta. Zwrot uiszćzonyćh przez Klienta płatnosć ći w zakresie
niezawartej Umowy Sprzedazż y następuje niezwłoćznie, jednak nie poć zć niej nizż w 14 dni.
--------------------------------IV. FORMY PŁATNOŚCI
--------------------------------1. Klient ma mozż liwosć ćć skorzystania z następująćyćh formy płatnosć ći:
 przelewem bankowym bądzć tradyćyjnym na podane w punkćie 2 konto bankowe,
 za pomoćą płatnosć ći internetowyćh PayPal,
 za pomoćą płatnosć ći internetowyćh Tpay,
 za pobraniem (przy odbiorze przesyłki),
 gotoć wką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu.
2. Dane konta bankowego Sprzedawćy dla płatnosć ći przelewami tradyćyjnymi lub
internetowymi, poza płatnosć ćiami (Tpay, Paypal):
Bank Poćztowy
nr konta 71 1320 1537 2668 2280 2000 0001
P.P.H.U. Terpol Leszek Trepćzynć ski
ul. Przemysłowa 11, 95-100 Zgierz.
W tytule przelewu nalezż y podaćć nr zamoć wienia, otrzymany po zakonć ćzeniu
proćesu składania zakupu.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatnosć ći przelewem lub płatnosć ći elektronićznyćh Klient obowiązany jest do
dokonania płatnosć ći w terminie 4 dni od dnia zawarćia Umowy Sprzedazż y. Brak
płatnosć ći w wyznaćzonym terminie, oraz w wyznaćzonym dodatkowym terminie
3 dni stanowi brak przyjęćia oferty złozż onej przez Klienta w ramaćh Zamoć wienia.
b. płatnosć ći za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest
do dokonania płatnosć ći przy odbiorze przesyłki.
ć. płatnosć ći gotoć wką przy odbiorze osobistym przesyłki w siedzibie firmy, Klient
obowiązany jest dokonaćć płatnosć ći przy odbiorze przesyłki w terminie 4 dni

5

od dnia otrzymania informaćji o gotowosć ći przesyłki do odbioru. Brak odbioru
Produktu w wyznaćzonym terminie pomimo wyznaćzenia dodatkowego
3 dniowego terminu jest warunkiem rozwiązująćym Umowę Sprzedazż y.
-------------------------------------------V. KOSZTY I SPOSOBY DOSTAWY
-------------------------------------------1. Dostawa Produktu jest dostępna na terytorium Rzećzypospolitej Polskiej.
2. Koszty dostawy Produktu pokrywa Klient, z zastrzezż eniem punktu 7.
3. Towar zamoć wiony przez Klienta, Sprzedawća dostarćza za posć rednićtwem Dostawćy
na adres wskazany w formularzu Zamoć wienia.
4. Produkt Sprzedawća dostarćza za posć rednićtwem kuriera DPD lub paćzkomatoć w
Inpost.
5. Przy złozż onym pojedynćzym zamoć wieniu składająćym się z kilku
produktoć w, Kupująćy płaći za przesyłkę, tylko raz.
6. Koszty dostawy wynoszą brutto:
 InPost ( przelew ) 10 zł
 InPost ( płatnosć ćć przy odbiorze ) 15 zł
 Kurier DPD ( przelew ) 15 zł
 Kurier DPD ( płatnosć ćć przy odbiorze) 20 zł
7. Przy zamoć wieniu powyzż ej kwoty 350zł, z wyłąćzeniem pobraniowej formy płatnosć ći,
dostawa jest nieodpłatna.
8. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi roć wniezż w momenćie składania
zamoć wienia.
9. Na łąćzny ćzas oćzekiwania przez Klienta Produktu wćhodzi ćzas realizaćji
Zamoć wienia oraz ćzas dostawy.
10. Zamoć wienia realizowane są w terminie od 1 do maksymalnie 2 dni roboćzyćh,
przy ćzym termin ten lićzony jest od dnia:
 uznania raćhunku bankowego Sprzedawćy – w przypadku wyboru przez Klienta
płatnosć ći przelewem tradyćyjnym, internetowym i za pomoćą systemu Tpay,
Paypal.
 zawarćia umowy sprzedazż y – w sytuaćji wyboru przez Klienta sposobu płatnosć ći
za pobraniem.
11. Czas dostawy Towaru przez Dostawćę wynosi 1-2 dni roboćze.
-------------------------------------------------------------VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ( DO 14 DNI )
-------------------------------------------------------------1. Konsument ma prawo odstąpićć od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyćzyny. Termin biegnie od dnia dostarćzenia Produktu Konsumentowi
lub wskazanej przez niego osobie trzećiej innej nizż przewozć nik.
2. Aby zaćhowaćć termin do odstąpienia od umowy, wystarćzy, aby Konsument przesłał
informaćję dotyćząćą wykonania przysługująćego mu prawa odstąpienia od umowy
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. Aby skorzystaćć z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformowaćć
Sprzedawćę o swojej dećyzji w drodze jednoznaćznego osć wiadćzenia (na przykład
osć wiadćzenie wysłane poćztą lub poćztą elektronićzną na podane w niniejszym
Regulaminie dane Sprzedawćy).
4. Konsument mozż e skorzystaćć ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, ktoć ry jest
dostępny na stronie internetowej Sklepu pod linkiem
https://ćdn.shoplo.ćom/5490/files/formularz-odstapienie-od-umowy.pdf
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5. W przypadku przesłania osć wiadćzenia przez Konsumenta drogą elektronićzną,
Sprzedawća niezwłoćznie przesć le Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres
e-mail potwierdzenie otrzymania osć wiadćzenia o odstąpieniu od Umowy.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległosć ćć Umowę uwazż a się za
niezawartą.
7. Adres do zwrotu Produktu:
TOMBIGO.PL
P.P.H.U. Terpol Leszek Trepćzynć ski
ul. Przemysłowa 11
95-100 Zgierz
z dopiskiem zwrot produktu.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawća zwraća Konsumentowi ćałą
otrzymaną nalezż nosć ćć za Produkt oraz koszty dostarćzenia Produktu w wysokosć ći
najtanć szego zwykłego sposobu wysyłki oferowanego przez Sprzedawćę, niezwłoćznie,
a w kazż dym przypadku nie poć zć niej nizż 14 dni od dnia, w ktoć rym Sprzedawća został
poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sprzedawća
zastrzega, izż wstrzymuje się ze zwrotem płatnosć ći do ćzasu otrzymania rzećzy
podlegająćej zwrotowi odesłanej na adres P.P.H.U. Terpol Leszek Trepćzynć ski
ul. Przemysłowa 11, 95-100 Zgierz lub otrzymania dowodu jej odesłania, w zalezż nosć ći
od tego, ktoć re zdarzenie nastąpi pierwsze.
9. Zwrotu płatnosć ći Sprzedawća dokonuje przy uzż yćiu takićh samyćh sposoboć w
płatnosć ći, jakie zostały przez Konsumenta uzż yte, w pierwotnej transakćji, ćhyba
zż e Konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie, bez ponoszenia przez Konsumenta
dodatkowyćh kosztoć w w tym zakresie.
10. Konsument ma obowiązek zwroć ćićć Produkt niezwłoćznie, jednak nie poć zć niej nizż 14
dni od dnia, w ktoć rym odstąpił od umowy. Do zaćhowania terminu wystarćzy odesłanie
Produktu przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezposć rednie koszty zwrotu
Towaru.
11. Konsument ponosi odpowiedzialnosć ćć za zmniejszenie wartosć ći rzećzy będąće
wynikiem korzystania z niej w sposoć b wykraćzająćy poza koniećzny do stwierdzenia
ćharakteru, ćećh i funkćjonowania Produktu.
12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległosć ćć nie przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do Umowy w ktoć rej przedmiotem sć wiadćzenia jest rzećz
nieprefabrykowana, wyprodukowana według spećyfikaćji Konsumenta lub słuzż ąća
zaspokojeniu jego zindywidualizowanyćh potrzeb.
-----------------------------------------------------------------VII. ZWROT TOWARU / WYMIANA ( DO 30 DNI )
-----------------------------------------------------------------1. Kupująćemu dodatkowo przysługuje mozż liwosć ćć dokonania zwrotu towaru lub jego
wymiany na inny w terminie do 30 dni od momentu dostarćzenia przesyłki Kupująćemu
lub wskazanej przez niego osobie trzećiej innej nizż przewozć nik.
2. Aby moć ć skorzystaćć z mozż liwosć ći dokonania zwrotu lub wymiany towaru do „30 dni”,
Konsument powinien odesłaćć wypełniony i podpisany formularz znajdująćy się pod tym
linkiem - https://ćdn.shoplo.ćom/5490/files/formularz-zwrotu-wymiany.pdf wraz
z paragonem i nienaruszonym produktem na adres P.P.H.U. Terpol Leszek Trepćzynć ski
ul. Przemysłowa 11, 95-100 Zgierz. Odesłanie powinno nastąpićć w terminie nie
przekraćzająćym 30 dni od momentu odebrania przesyłki z zakupionym towarem.
3. Sprzedawća nie przyjmuje w/w zwrotu towaru za pobraniem.
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4. Koszty wysyłki związane ze zwrotem towaru do ”30dni” lub wymianą ponosi
Kupująćy.
5. Wymiana na podany w formularzu produkt jest mozż liwa, tylko i wyłąćznie gdy jest
on dostępny na stanie w sklepie.
6. Przy wymianie Kupująćy zobowiązany jest dodatkowo do uiszćzenia opłaty
za przesyłkę zwrotną, zgodnie z ćennikiem dostawy. Opłaty mozż na dokonaćć za pomoćą
przelewu na firmowe konto lub poprzez załąćzenie gotoć wki do przesyłki
z wymienianym produktem.
8. W przypadku dokonania zwrotu towaru „do 30dni” Sprzedawća zwraća
Konsumentowi otrzymaną nalezż nosć ćć za Produkt niezwłoćznie, a w kazż dym przypadku
nie poć zć niej nizż 14 dni od momentu otrzymania rzećzy podlegająćej zwrotowi odesłanej
na adres P.P.H.U. Terpol Leszek Trepćzynć ski ul. Przemysłowa 11, 95-100 Zgierz.
9. Zwrotu płatnosć ći Sprzedawća dokonuje po przez przelew sć rodkoć w na konto bankowe.
---------------------------------------VIII. REKLAMACJA TOWARU
--------------------------------------1. Zasady odpowiedzialnosć ći Sprzedawćy oraz jej zakres wobeć Klienta, w przypadku
Produktu wadliwego (rękojmia) zostały okresć lone w przepisaćh ustawy Kodeks ćywilny,
w szćzegoć lnosć ći art. 556 i n.
2. Sprzedawća zobowiązany jest dostarćzyćć towar wolny od wad.
3. Reklamaćje Klient mozż e kierowaćć na adres: kontakt@tombigo.pl lub pisemnie
na adres:
P.P.H.U. Terpol Leszek Trepćzynć ski
ul Przemysłowa 11
95-100 Zgierz
z dopiskiem: reklamaćja towaru.
4. Koszt dostarćzenia reklamowanego Produktu ponosi Sprzedawća.
5. Jesć li sprzedany Produkt ma wadę, Klient mozż e:
a) złozż yćć osć wiadćzenie o obnizż eniu ćeny lub o odstąpieniu od umowy sprzedazż y,
ćhyba zż e Sprzedawća niezwłoćznie i bez nadmiernyćh niedogodnosć ći dla Klienta
wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Powyzż sze
ogranićzenie nie znajduje zastosowania w sytuaćji, gdy Sprzedawća wymieniał
juzż Produkt lub Sprzedawća nie ućzynił zadosć ćć obowiązkowi wymiany Produktu
na wolny od wad.
b) zż ądaćć wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięćia wady. Sprzedawća
jest zobowiązany wymienićć wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąćć wadę
w rozsądnym ćzasie bez nadmiernyćh niedogodnosć ći dla Klienta.
6. Rekomenduje się aby reklamaćja zawierała opis, datę wystąpienia nieprawidłowosć ći
oraz dane kontaktowe składająćego reklamaćję. Powyzż sze ma na ćelu przysć pieszenie
rozpatrzenia reklamaćji, jednak nie jest wymogiem koniećznym i niezbędnym
do złozż enia reklamaćji. Klient składająć reklamaćję mozż e wykorzystaćć formularz
reklamaćyjny ( https://ćdn.shoplo.ćom/5490/files/formularz-reklamaćji.pdf ).
7. Reklamaćja zostanie rozpatrzona niezwłoćznie, jednak nie poć zć niej nizż w terminie 14
dni od dnia jej złozż enia. Jezż eli Klient zazż ądał wymiany Produktu lub usunięćia wady albo
złozż ył osć wiadćzenie o obnizż eniu ćeny, okresć lająć kwotę, o ktoć rą ćena ma byćć obnizż ona,
a Sprzedawća nie ustosunkował się do tego zż ądania w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania, uwazż a się, zż e zż ądanie to uznał za uzasadnione.
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8. Jesć li do rozpatrzenia reklamaćji lub wykonania przez Klienta uprawnienć z tytułu
rękojmi niezbędne jest dostarćzenie Produktu do Sprzedawćy, Klient zobowiązany jest
dostarćzyćć Produkt na koszt Sprzedawćy na adres:
P.P.H.U. Terpol Leszek Trepćzynć ski
ul Przemysłowa 11
95-100 Zgierz
z dopiskiem: reklamaćja towaru.
9. Produkty prezentowane w Sklepie mogą zostaćć objęte gwaranćją produćenta.
Woć wćzas warunki gwaranćji i ćzas jej trwania wskazane są w karćie gwaranćyjnej
wystawionej przez gwaranta i dołąćzonej do Produktu.
---------------------------------------IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ
--------------------------------------1. Sprzedawća informuje, zż e istnieją mozż liwosć ći skorzystania z pozasądowyćh sposoboć w
rozpatrywania reklamaćji i doćhodzenia roszćzenć . Skorzystanie z nićh ma ćharakter
dobrowolny i mozż e miećć miejsće wyłąćznie, gdy obie strony sporu wyrazż ą na to zgodę.
2. Zasady dostępu do pozasądowyćh sposoboć w rozpatrywania reklamaćji dostępne są
w siedzibaćh oraz na stronaćh internetowyćh powiatowyćh (miejskićh) rzećznikoć w
konsumentoć w, organizaćji społećznyćh, do ktoć ryćh zadanć statutowyćh nalezż y oćhrona
konsumentoć w, Wojewoć dzkićh Inspektoratoć w Inspekćji Handlowej oraz pod
następująćymi adresami internetowymi Urzędu Oćhrony Konkurenćji i Konsumentoć w:
a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenćkie.php
b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
ć) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
3.Klient będąćy Konsumentem ma następująće przykładowe mozż liwosć ći skorzystania
z pozasądowyćh sposoboć w rozpatrywania reklamaćji i doćhodzenia roszćzenć :
a. Klient ma prawo zwroć ćićć się do stałego polubownego sądu konsumenćkiego,
działająćego przy Inspekćji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięćie sporu
wynikłego z zawartej Umowy Sprzedazż y,
b. Klient ma prawo zwroć ćićć się do wojewoć dzkiego inspektora Inspekćji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekćji
Handlowej, z wnioskiem o wszćzęćie postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawćą.
ć. Klient mozż e uzyskaćć bezpłatną pomoć w sprawie rozstrzygnięćia sporu między
Klientem a Sprzedawćą, korzystająć takzż e z bezpłatnej pomoćy powiatowego
(miejskiego) rzećznika konsumentoć w lub organizaćji społećznej, do ktoć rej zadanć
statutowyćh nalezż y oćhrona konsumentoć w (m.in. Federaćja Konsumentoć w,
Stowarzyszenie Konsumentoć w Polskićh).
d. Klient mozż e złozż yćć skargę za posć rednićtwem unijnej platformy internetowej
ODR dostępnej pod adresem http://eć.europa.eu/ćonsumers/odr/.
Na Platformie ODR Klient mozż e uzyskaćć roć wniezż informaćje na temat form
pozasądowego rozstrzygania sporoć w mogąćyćh powstaćć pomiędzy
przedsiębiorćami i Konsumentami.
------------------------------------------IX. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
-----------------------------------------------1. Sprzedawćy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy o sć wiadćzenie usług
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z wazż nyćh przyćzyn, z miesięćznym okresem wypowiedzenia w sytuaćji:
 zmiany przepisoć w prawa dotyćząćyćh sć wiadćzenia przez Sprzedawćę usług drogą
elektronićzną, a mająćyćh wpływ na okresć lone w Umowie o sć wiadćzenie usług
sć wiadćzenia Klienta i Sprzedawćy
 zmiana zakresu lub sposobu sć wiadćzenia przez Sprzedawćę usług, do ktoć ryćh
stosują się zapisy Regulaminu.
2. Sprzedawća z wazż nyćh powodoć w, tj. w sytuaćji gdy Klient dopusć ći się razż ąćego
naruszenia niniejszego Regulaminu, w szćzegoć lnosć ći w trakćie rejestraćji poda dane
nieprawdziwe bądzć dopusć ći się działanć sprzećznyćh z tresć ćią obowiązująćyćh przepisoć w
prawa, mozż e wypowiedziećć Umowę o sć wiadćzenie usług w trybie natyćhmiastowym
oraz/lub ogranićzyćć jego dostęp do tresć ći Sklepu do ćzasu wyjasć nienia naruszenć .
3. Osć wiadćzenie Sprzedawćy o ktoć rym mowa w ust. 1 i 2 Sprzedawća wysyła Klientowi
na podany przez niego adres e-mail.
--------------------------------------X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
--------------------------------------1. Administratorem danyćh osobowyćh Klientoć w jest P.P.H.U. Terpol Leszek Trepćzynć ski,
z siedzibą w Zgierzu (95-100), przy ul. Przemysłowej 11.
2. W sprawaćh dotyćząćyćh oćhrony danyćh osobowyćh mozż na kontaktowaćć się pod
adresem email kontakt@tombigo.pl.
3. Dane osobowe Klientoć w przetwarzane są w ćelu realizaćji proćesu obsługi
zamoć wienia, sć wiadćzenia przez Sprzedawćę usług drogą elektronićzną oraz innyćh
ćelaćh okresć lonyćh w niniejszym Regulaminie.
4. Szćzegoć łowe dane dotyćząće oćhrony danyćh osobowyćh zawarte są w Polityće
prywatnosć ći dostępnej pod tym adresem:
https://tombigo.pl/strona/polityka_prywatnosći
----------------------------------------XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
----------------------------------------1. W zakresie tresć ći udostępnianyćh oraz umieszćzanyćh w ramaćh sklepu
internetowego, w szćzegoć lnosć ći zdjęćć produktowyćh, grafik, logotypoć w Klient mozż e
z nićh korzystaćć w zakresie dozwolonego uzż ytku.
2. Sprzedawća zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z wazż nyćh przyćzyn:
 zmiany przepisoć w prawa,
 zmiany sposoboć w płatnosć ći i dostaw,
w zakresie w jakim zmiany wpływają na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 zmiany zakresu lub sposobu sć wiadćzenia usług, do ktoć ryćh stosują się
zapisy Regulaminu.
3. O kazż dej zmianie Regulaminu Sprzedawća informuje Klienta, ktoć ry posiada Konto w
ramaćh Sklepu internetowego bądzć korzysta z usługi Newsletter, na podany przy
zawieraniu Umowy o sć wiadćzenie usług przez Klienta adres e-mail na ćo najmniej 14 dni
kalendarzowyćh przed wejsć ćiem w zż yćie zmienionego Regulaminu. Klienći mogą
wypowiedziećć Umowę o sć wiadćzenie usług w trybie natyćhmiastowym poprzez
przesłanie osć wiadćzenia Sprzedawćy na podany w niniejszym Regulaminie adres e-mail,
poprzez odpowiednio samodzielne zamknięćie Konta lub zrezygnowania z Newslettera.
5. Umowy zawierane przez Sprzedawćę są w języku polskim.
6. Rozstrzyganie ewentualnyćh sporoć w powstałyćh pomiędzy Sprzedawćą, a Klientem,
ktoć ry jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane
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sądom własć ćiwym zgodnie z postanowieniami własć ćiwyćh przepisoć w Kodeksu
postępowania ćywilnego.
7. Rozstrzyganie ewentualnyćh sporoć w powstałyćh pomiędzy Sprzedawćą, a osobami
bądzć podmiotami, ktoć ry nie są konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego,
zostają poddane sądowi własć ćiwemu dla Sprzedawćy.
8. W pozostałyćh sprawaćh nieuregulowanyćh w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o sć wiadćzeniu usług drogą
elektronićzną oraz inne własć ćiwe przepisy prawa polskiego.
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