REGULAMIN SKLEPU MIĘSNY PREMIUM
www.miesnypremium.pl
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. S
A
O
4temat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Moniuszki 8
05-250 Słupno
NIP: 1251660591 REGON: 368115235

2.

:

od adresem www miesnypremium pl irma 4temat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa prowadzi działalnoś gospodarczą w zakresie sprzeda y detaliczne i urtowe
produktów spo ywczyc , skierowane do konsumenta oraz przedsiębiorcy

3. Kontakt ze Sklepem Internetowym MIĘSNY REMIUM (www miesnypremium pl) est mo liwy za
pośrednictwem:
adresu e-mail: sklep@miesnypremium.pl w godzinach od 8:00 do 16:00 (dotyczy dni roboczych).
4.

szystkie ceny prezentowanyc towarów wyra one są w złotyc polskic i są cenami brutto
(zawiera ą podatek
) ią ąca dla stron transakc i est cena widnie ąca przy produkcie w
momencie zło enia zamówienia przez Klienta Ceny nie zawiera ą kosztów wysyłki

5. In ormac e zna du ące się na stronie internetowe i podstronac Sklepu Internetowego MIĘSNY
REMIUM nie stanowią o erty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Klient składa ąc zamówienie za
pomocą mec anizmów dostępnyc na stronie internetowe i podstronac Sklepu Internetowego
MIĘSNY REMIUM (www miesnypremium pl ) składa o ertę kupna określonego towaru na
warunkac podanyc w regulaminie Sklepu Internetowego MIĘSNY REMIUM
6. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep Internetowy MIĘSNY REMIUM
(www miesnypremium pl ) są świe e, wolne od wad izycznyc i prawnyc oraz zostały legalnie
wprowadzone na rynek polski.
7.

Na wszystkie towary sprzedawane przez Sklep Internetowy MIĘSNY REMIUM
(www.miesnypremium.pl) irma 4temat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa wystawia aktury
przypadku braku aktury do zamówienia dołączony będzie
paragon fiskalny.

II. DEFINICJE
U yte w ninie szym regulaminie po ęcia oznacza ą:
1. Konsument – osoba fizyczna dokonu ąca z przedsiębiorcą czynności prawne niezwiązane
bezpośrednio z e działalnością gospodarczą lub zawodową;
2.

Klient – osoba izyczna, osoba prawna lub ednostka organizacy na nieposiada ąca osobowości
prawne , ale posiada ąca zdolnoś prawną, korzysta ąca ze sklepu internetowego

www miesnypremium pl, w tym w szczególności dokonu ąca zakupów;
3. Sprzedawca – 4temat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
ul.Moniuszki 8 05-250 Słupno, NIP: 1251660591 REGON : 368115235
4. Skl I
MIĘSNY PREMIUM – sklep internetowy MIĘSNY REMIUM prowadzony przez
Sprzedawcę pod adresem www.miesnypremium.pl;
5. Regulamin – ninie szy regulamin świadczenia usług przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w
ramac Sklepu internetowego MIĘSNY REMIUM;
6. Produkt – ka dy przedmiot zamówienia u Sprzedawcy;

7.

Z
– oświadczenie woli Klienta, zmierza ące bezpośrednio do zawarcia
sprzeda y, określa ące w szczególności rodza i liczbę produktów

Umowy

III. SKŁA ANIE ZAMÓWIEŃ

1.

2.

soba składa ąca zamówienie ednocześnie oświadcza, e posiada pełną zdolnoś do czynności
prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
ło enie zamówienia est równoznaczne z akceptac ą ninie szego regulaminu.

3. Sprzeda towarów odbywa się na podstawie zamówień składanyc za pośrednictwem Internetu
amówienia przy mowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny w Sklepie Internetowym MIĘSNY
PREMIUM za pośrednictwem strony internetowe : www.miesnypremium.pl
4.

Klient mo e zło y zamówienie:
- dokonu ąc re estrac i i tym samym zakłada ąc konto w Sklepie Internetowym MIĘSNY REMIUM
wc odząc na stronę internetową www.miesnypremium.pl ; (lub)
- dokonu ąc zakupu ako G ŚĆ bez konieczności re estrac i konta w Sklepie Internetowym MIĘSNY
PREMIUM.

5.

przypadku pod ęcia decyz i przez Klienta o dokonaniu re estrac i, Klient podaje swoje dane w
postaci adresu e-mail i wpisu e proponowane przez siebie asło, celem zabezpieczenia dostępu do
utworzonego przez siebie konta.

6.

by zło y zamówienie Klient doda e towar do koszyka za pomocą przycisku „Do koszyka”,
“ amawiam” znacza to koniec dodawania produktów do koszyka i prze ście do podsumowania
zamówienia

7. Akceptacja koszyka następu e za pomocą przycisku „ amawiam””, w wyniku które Klient est
przekierowany do opc i uzupełnienia danyc adresowyc i dokonania wyboru sposobu dostawy
8. Kole nym etapem est mo liwoś wyboru mie sca dostawy (odbiór osobisty lub dostawa pod
wskazany adres), daty odbioru zamówienia oraz sposobu płatności

9.

rzed zło eniem zamówienia Klient proszony est o sprawdzenie poprawności całego zamówienia, w
szczególności danyc teleadresowyc oraz o zaakceptowanie ninie szego regulaminu oraz polityki
prywatności

10. Następnie Klient składa zamówienie (o ertę kupna) za pomocą przycisku „Kupu ę i płacę”.
11. Klient zosta e przekierowany do systemu płatniczego ayU S

w celu dokonania płatności

12.

o opłaceniu zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu, z adresu e-mail
sklep@miesnypremium.pl est wysyłana wiadomoś e-mail potwierdza ąca zło enie zamówienia

13.

przypadku nieopłacenia zamówienia z adresu e-mail sklep@miesnypremium.pl zosta e wysłana
wiadomoś e-mail z linkiem do opłacenia zamówienia poprzez ayU S

14.

przypadku problemów z dokonaniem przelewu, prosimy o kontakt drogą e-mail na adres:
sklep@miesnypremium.pl

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I

1.

OSTAWA

ło enie zamówienia nie est ednoznaczne z ego przy ęciem do realizac i.

2. Sprzedawca ma prawo odmówi realizac i zamówienia w przeciągu 4 godzin np z powodu braku
określonego produktu lub niemo liwości zrealizowania zamówienia w określonym przez Klienta
czasie
przypadku zamówień opłaconyc , Sprzedawca zobowiązu e się do zwrotu zapłacone
kwoty w terminie 14 dni od dnia poin ormowania Klienta
/w zapis nie dotyczy zamówień przy ętyc
do realizac i, czyli takic dla któryc została zawarta umowa sprzeda y
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia, w którym Klient podał niepełne
lub nieprawdziwe dane.
4. Klient mo e zrezygnowa z zamówienia zanim zostanie przy ęte do realizac i Sprzedawca
dopuszcza mo liwoś anulowania zamówienia przy ętego do realizac i tylko, eśli zamówienie est na
etapie realizac i, który umo liwia ego wyco anie
5. Standardowy termin kompletac i zamówienia wynosi od 24 do 4 godzin od momentu zaksięgowania
środków na koncie Sprzeda ącego, autoryzac i transakc i w przypadku płatności elektronicznych.
6.

Dostawa i koszty dostawy
- Realizac a dostawy mo e by wykonana za pośrednictwem transportu irmowego Koszt dostawy
uzale niony est od mie sca dostawy oraz wartości zamówienia Realizac a dostawy est mo liwa
wyłącznie na terytorium olski i wyłącznie w sytuac i, gdy wartoś amówienia wynosi co na mnie
79,00 zł brutto
- Koszty transportu uzale nione są od lokalizac i Klienta
- amówiony towar i zamówienie o wartości ni sze ni minimalna 79,00 zł mo e zosta odebrany
przez Klienta osobiście w punkcie sprzeda y stac onarne na terenie arszawy: P g
M
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- amówiony towar mo e równie zosta dostarczony pod adres wskazany przez Klienta, na terenie
Warszawy i okolic. Koszt przesyłki pokrywa Klient Koszt dostawy podzielony est na trzy stre y
cenowe:
- Warszawa
a) 20,00 zł brutto w przypadku zamówień o wartości między 79,00 zł brutto a 300,00 zł brutto;
b) 0 zł brutto w przypadku amówień o wartości powy e 300,00 zł brutto.
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:
a) 35,00 zł brutto w przypadku amówień o wartości między 79,00 zł brutto a 300,00 zł brutto;
b) 0 zł brutto w przypadku amówień o wartości powy e 300,00 zł brutto
Koszt dostawy do pozos ł
l k l
P l k
a) 36,90 zł brutto – (ceny obe mu e przesyłkę kurierską do 30 kg (20,00 zł) oraz spec alne
przygotowanie paczki do transportu kurierem obe mu ące opakowania termiczne i pró niowe (16,90
zł)
7.

Dostawy dotyczące zamówień spec alnyc ( 2 , o erta indywidualna) i powy e 30 kg poza
arszawę realizu emy za porozumieniem wyra onym drogą e-mail i zło onym w elektroniczne
formie na adres e-mail: sklep@miesnypremium pl Koszt takie dostawy est ka dorazowo
indywidualnie ustalany i zale y od aktualnego cennika dostawcy, wagi i wielkości produktu

8.

rodukty standardowe posiada ą znaki gra iczne producenta, elementy gra iczne oraz inne elementy
ozdobne, które mogą by niewidoczne na przykładowyc zd ęciac Kolory przedstawione na
zd ęciac mogą w rzeczywistości odbiega od wydruków lub prezentac i na monitorze komputera
rosimy szczegółowo upewni się czy ka dy element produktu odpowiada aństwa oczekiwaniom –
in ormac e o produktac mogą aństwo uzyska drogą e-mail pod adresem:
sklep@miesnypremium.pl.

V. PŁATNOŚĆ
1. Kupu ący mo e wybra sposób płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznyc
ayU Kupu ący zostanie automatycznie przekierowany na stronę dostawcy usług płatniczyc ayU
Strona dostawcy usług płatniczyc szy rowana est za pomocą S S L (Secure Socket Layer) w celu
zapewnienia na skutecznie sze oc rony wszystkic danyc związanyc ze sposobem płatności
2. MIĘSNY REMIUM zac owu e prawo własności do zamówionyc produktów a do otrzymania
całkowite płatności za zamówienie
3. MIĘSNY REMIUM do ka dego zamówienia dołącza dowód sprzeda y w postaci paragonu
fiskalnego.
4. Na yczenie Kupu ącego MIĘSNY REMIUM wystawia aktury
marca 2004 r o podatku od towarów i usług

, zgodnie ustawą z dnia 11

5. W celu wystawienia aktury
nale y skontaktowa się:
wysyła ąc wiadomoś na adres e-mail: sklep@miesnypremium.pl
VI. ZWROTY
dstąpienie od umowy kupna-sprzeda y

1.

Sprzeda ący in ormu e, i zgodnie z obowiązu ącymi przepisami, Klient będący konsumentem mo e
odstąpi od umowy bez podania przyczyn, składa ąc stosowne oświadczenie na piśmie w terminie
14 dni od dnia wydania rzeczy, z wyłączeniem następu ącyc przypadków opisanyc w art. 38
ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawac konsumenta: rawo odstąpienia od umowy zawarte poza
lokalem przedsiębiorstwa lub na odległoś nie przysługu e konsumentowi w odniesieniu do umów:
pkt 3) w które przedmiotem świadczenia est rzecz niepre abrykowana, wyprodukowana według
specy ikac i konsumenta lub słu ąca zaspoko eniu ego zindywidualizowanyc potrzeb; pkt 4) w
które przedmiotem świadczenia est rzecz ulega ąca szybkiemu zepsuciu lub ma ąca krótki termin

przydatności do u ycia; pkt 5) w które przedmiotem świadczenia est rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie mo na zwróci ze względu na
oc ronę zdrowia lub ze względów igienicznyc
2.

związku z powy szym Klientowi dokonu ącemu zamówienia przez www miesnypremium pl nie
przysługu e prawo odstąpienia od zawarte umowy z uwagi na szybkie ulegnie zepsuciu produktów
o erowanyc w Sklepie Internetowym MIĘSNY REMIUM

3. Sprzedawca nie przy mu e adnyc przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub
pobraniem.
4.

szczególnyc i uzasadnionyc przypadkac est mo liwoś anulowania zamówienia, pod
warunkiem, e nie zostało ono eszcze wyprodukowane
takic przypadkac potrącane est 3,2 %
wartości zamówienia ze względu na koszty transakcy ne poniesione przez MIĘSNY REMIUM

5.

amówienie powinno by sprawdzone przez Klienta i pracownika punktu sprzeda y / kierowcę /
pracownika irmy kurierskie
tym celu zamówiony produkt / produkty powinny zosta obe rzenie i
okazane oraz sprawdzone z protokołem odbioru i wydania towaru

VII. REKLAMACJE

1.

Klient przed dokonaniem odbioru zamówienia ma obowiązek ego sprawdzenia w punkcie
sprzeda y w obecności pracownika punktu sprzeda y bąd w obecności dostawcy (kierowca /
pracownik firmy kurierskiej).

2.

przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową po ego odbiorze lub dostawie Klient
mo e zło y reklamac ę w dowolnym punkcie sprzeda y, dostarcza ąc produkt i dowód ego zakupu
ym samym Klient mo e nie przy ą towaru

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez MIĘSNY REMIUM, e eli została zło ona niezwłocznie po
stwierdzeniu niezgodności towaru z umową.
4. Konsument mo e zło y reklamac ę w dowolne ormie: elektroniczne na adres e-mail, w formie
pisemne listownie lub osobiście na adre 4temat ul. Moniuszki 8, 05-250 Słupno
reklamac i nale y
opisa zauwa oną wadę i określi wybrane ądanie (wymiana produkty na wolny od wad, obni enie
ceny, odstąpienie od umowy - e eli wada est istotna)
5.

raz z reklamac ą Konsument powinien przesła MIĘSNY REMIUM dowód dokonania zakupu
wadliwego produktu w Sklepie, np paragon lub akturę, e-mail potwierdza ący przy ęcie zamówienia
do realizacji.

6. MIĘSNY REMIUM na pó nie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamac i, ustosunku e się do
zło one reklamac i i poin ormu e Konsumenta o dalszym postępowaniu Je eli Konsument za ądał
wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo zło ył oświadczenie o obni eniu ceny, określa ąc kwotę, o
którą cena ma by obni ona, a MIĘSNY REMIUM nie ustosunkował się do tego ądania w terminie
czternastu dni, uwa a się, e ądanie to uznał za uzasadnione
7. Ka da reklamac a est rozpatrywana indywidualnie MIĘSNY REMIUM poin ormu e Klienta za
pomocą wiadomości e-mail o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
8.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamac i zwrot pieniędzy nastąpi w ormie:
- zwrotu przelewem na konto Klienta; (lub)

- vouc eru na produkty ze Sklepu internetowego MIĘSNY REMIUM

VIII. WADY RZECZY
1. Sprzedawca zobowiązu e się dostarczy Klientowi produkt wolny od wad
2.

W przypadku stwierdzenia wady przez Klienta, mo e on zło y oświadczenie o obni eniu ceny albo
odstąpieniu od umowy, c yba e Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernyc niedogodności dla
Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie

3.

Je eli Klient est Konsumentem, mo e:
- zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady ąda wymiany rzeczy na wolną od
wad (albo)
- zamiast wymiany rzeczy ąda usunięcia wady, c yba e doprowadzenie rzeczy do zgodności z
umową w sposób wybrany przez Klienta est niemo liwe albo wymagałoby nadmiernyc kosztów w
porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

4.

rzy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartoś rzeczy wolne od wad, rodza i znaczenie
stwierdzone wady, a tak e bierze się pod uwagę niedogodności, na akie nara ałby kupu ącego inny
sposób zaspoko enia

5.

bni ona cena powinna pozostawa w takie proporc i do ceny wynika ące z umowy, w akie
wartoś rzeczy z wadą pozosta e do wartości rzeczy bez wady.

6.

Klient nie mo e odstąpi od umowy, e eli wada est nieistotna

IX. POZASĄ OWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I

OCHO ZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe in ormac e dotyczące mo liwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowyc
sposobów rozpatrywania reklamac i i doc odzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tyc procedur
dostępne są na następu ącyc stronac internetowyc Urzędu c rony Konkurenc i i Konsumentów:
- www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie
- www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne
- www.uokik.gov.pl/wazne_adresy
2. In ormac e, o któryc mowa w punkcie 1 powy e Konsument mo e uzyska równie w siedzibac
oraz na stronac internetowyc powiatowyc (mie skic ) rzeczników konsumentów, organizac i
społecznyc , do któryc zadań statutowyc nale y oc rona konsumentów oraz o ewódzkic
Inspektoratów Inspekc i Handlowe
3. Konsument posiada w szczególności następu ące mo liwości skorzystania z pozasądowyc
sposobów rozpatrywania reklamac i i doc odzenia roszczeń:
a) mo liwoś zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działa ącego przy
Inspekcji Handlowej,
b) mo liwoś zwrócenia się do wo ewódzkiego inspektora Inspekc i Handlowe z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacy nego w sprawie polubownego zakończenia
4.

onadto, Konsument mo e równie uzyska bezpłatną pomoc prawną u powiatowego (mie skiego)
rzecznika konsumentów lub organizac i społeczne , do które zadań statutowyc nale y oc rona
konsumentów (np Federac a Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów olskic ) orady
udzielane są przez Federac ę Konsumentów pod bezpłatnym numerem in olinii konsumenckie 00
007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów olskic pod adresem e-mail:

porady@dlakonsumentow.pl.

X. DANE OSOBOWE
1.

dministratorem danyc osobowyc w rozumieniu Rozporządzenia arlamentu Europe skiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie oc rony osób izycznyc w związku z
przetwarzaniem danyc osobowyc i w sprawie swobodnego przepływu takic danyc oraz
uc ylenia dyrektywy 95/46/ E (ogólne rozporządzenie o oc ronie danyc , dale : RODO)
U ytkowników i Kupu ącyc przetwarzanyc na Stronie est 4temat spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Słupnie (05-250) przy ulicy Moniuszki 8.

2. Dane osobowe Kupu ącyc (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail) są przetwarzane w celu
realizac i zamówienia i wykonania zawarte z nim umowy sprzeda y, w tym przygotowania i
dostarczenia zamówienia, wystawienia aktury, a tak e w celu realizac i prawa odstąpienia do
umowy oraz skorzystania z prawa do zło enia reklamac i na zasadac określonyc w Regulaminie
3. Dane osobowe U ytkowników, którzy zało yli konto na Stronie Sklepu (imię i nazwisko, adres
dostawy, adres e-mail) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do re estrac i i obsługi
konta danego U ytkownika na Stronie Sklepu.
4.

odanie danyc osobowyc est dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizac i powy e
wskazanyc celów, w tym obsługa konta U ytkownika, dostarczenia zamówienia, wystawienia
aktury, obsługi reklamac i i prawa odstąpienia od umowy In ormac e te są ściśle pou ne i
wykorzystywane wyłącznie przez MIĘSNY REMIUM lub podwykonawcę, poddanego tym samym
zobowiązaniom co MIĘSNY REMIUM, zgodnie z olityką rywatności dostępną na stronie
www.miesnypremium.pl.

5. Dane osobowe przetwarzane przez dministratora nie będą udostępnianie na rzecz innyc
podmiotów bez uprzednie zgody wyra one przez U ytkownika lub Kupu ącego Dane osobowe
mogą by udostępnianie podmiotom do tego upowa nionym na podstawie przepisów prawa.
6.

dministrator mo e powierzy w drodze pisemne umowy przetwarzanie danyc osobowyc
podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do re estrac i i
obsługi konta U ytkownika lub realizac i danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z
Kupu ącym, zgodnie z art 2 R D

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizac i międzynarodowe
8. Dane osobowe będą przec owywane przez okres niezbędny do realizac i celów, w tym:
- w zakresie danych osobowyc niezbędnyc do re estrac i i obsługi konta danego U ytkownika – 3
lata od ostatnie interakc i z konta U ytkownika;
- w zakresie danyc osobowyc niezbędnyc do realizac i zamówienia – przez okres 6 lat
wynika ącym z przepisów podatkowyc ;
- w zakresie danyc osobowyc niezbędnyc do realizac i prawa odstąpienia od umowy oraz prawa
do zło enia reklamac i – przez okres realizac i roszczeń wynika ącyc ze zło one reklamac i oraz
zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi przedawnienia roszczeń
9. U ytkownik lub Kupu ący mo e otrzymywa od MIĘSNY REMIUM drogą elektroniczną in ormac e o
produktac i inic atywac MIĘSNY REMIUM, e eli U ytkownik lub Kupu ący wyraził na to
uprzednią zgodę Udzielenie zgody, o które mowa w zdaniu poprzedza ącym est dobrowolne i nie
warunku e realizac i zło onego zamówienia
10. U ytkownik lub Kupu ący posiada prawo dostępu do treści swoic danyc oraz prawo ic
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z
prawa do wyco ania zgody pozosta e bez wpływu na zgodnoś z prawem przetwarzania danyc
osobowyc , które miało mie sce przed wyco aniem zgody
11. U ytkownikowi lub Kupu ącemu przysługu e prawo wniesienia skargi do Urzędu c rony Danyc
sobowyc , gdy uzna, i przetwarzanie danyc osobowyc dotyczącyc U ytkownika lub
Kupu ącego narusza przepisy R D

12.

celu realizac i praw, o któryc mowa w punkcie 11 i 12 nale y skontaktowa się za
pośrednictwem adresu e-mail sklep@miesnypremium.pl.

13. Strona wykorzystu e pliki cookies Korzysta ąc ze Strony Sklepu U ytkownik lub Kupu ący akceptu e,
e w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umo liwia ą MIĘSNY
REMIUM świadczenie usług
ięce in ormac i na temat stosowania plików cookies przez MIĘSNY
REMIUM na Stronie Sklepu mo na znale w Polityce Cookies.
XI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Kupu ący ma mo liwoś wyra enia własne opinii i polecania ka dego produktu pinie wyra one o
ka dym produkcie odpowiada ą średnie ocen i poleceń internautów pod ka dym pytaniem i tylko ic
dotyczą pinie nie stanowią w adnym przypadku elementu umowy z MIĘSNY REMIUM
2. Gwiazdki zna du ące się na Stronie Sklepu przy produktac stanowią średnią z ocen, w danym
momencie, przyznanyc przez osoby, które wyraziły na Stronie Sklepu swo e opinię na temat
danego produktu
związku z powy szym iloś gwiazdek mo e ulega zmianie
3. W przypadku zamieszczenia opinii o produkcie, Kupu ący lub U ytkownik udziela nieodpłatnie oraz
bez ograniczeń czasowyc , terytorialnyc i ilościowyc licenc i niewyłączne MIĘSNY REMIUM na
korzystanie z opinii na następu ącyc polac eksploatac i: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania
opinii – wytwarzanie dowolną tec niką drukarską, reprogra iczną, zapisu magnetycznego oraz
tec niką cy rową); w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na któryc opinię utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, u yczenie lub na em oryginału albo egzemplarzy; w zakresie
rozpowszec niania utworu w innyc sposób ni wskazany powy e – publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, publikac a na stronie internetowe , w tym Stronie Sklepu, odtworzenie
oraz nadawanie i reemitowanie oraz publiczne udostępnianie opinii w taki sposób, aby ka dy mógł
mie do nie dostęp w mie scu i czasie przez siebie wybranym
4.

obowiązu ącym Regulaminem mo na zapozna się w dowolnym momencie na Stronie Sklepu
MIĘSNY REMIUM przysługu e prawo do dokonywania zmian w Regulaminie
treści zmian
Regulaminu ka dy U ytkownik zostanie poin ormowany przez umieszczenie na Stronie Sklepu
wiadomości o zmianie Regulaminu onadto, U ytkownik, który posiada konto na Stronie Sklepu est
in ormowany o ka de zmianie Regulaminu przez przesłanie informacji o jego zmianach na adres email przypisany do konta w terminie nie pó nie ni na 7 dni przed dniem we ścia w ycie zmiany
Regulaminu Je eli w terminie 7 dni od dnia doręczenia U ytkownikowi wiadomości e-mail, o które
mowa w zdaniu poprzedza ącym U ytkownik nie poin ormu e MIĘSNY REMIUM o braku akceptac i
zmiany Regulaminu, U ytkownik est związany Regulaminem w nowym brzmieniu

5. Do zamówień zło onyc i umów zawartyc w okresie obowiązywania poprzedniego Regulaminu
stosu e się przepisy Regulaminu obowiązu ącego w c wili składania zamówienia
6. MIĘSNY REMIUM zobowiązany est do przestrzegania postanowień Kodeksu Etyki Reklamy
Kupu ący mo e zapozna się z dokumentami bezpośrednio na stronac organizac i

7. U ytkownikowi przysługu e prawo do usunięcia swo ego konta ze Strony Sklepu w ka dym czasie
8. Regulamin i stosunki umowne między Kupu ącym lub U ytkownikiem a MIĘSNY REMIUM
podlega ą prawu polskiemu

