REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO UNABANANA
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę
Duet S.C. Karpioski & Fryśny, ul. Nowodworska 17b, 54-433 Wrocław o numerze NIP: 8942316109 i
numerze REGON: 931115917 za pośrednictwem sklepu internetowego www.unabanana.pl (zwanego
dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Duet S.C usług
nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje
1. Czas realizacji Zamówienia - liczba dni roboczych, w których Duet S.C. skompletuje
Zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym unabanana.pl, powierzy
zamówiony towar Dostawcy w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar
za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
2. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
3. Dostawa - oznacza czynnośd faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Duet S.C.,
za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
4. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Duet S.C. w zakresie dokonywania
Dostawy Towarów:
1) firmę kurierską
2) Pocztę Polską S.A.
5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą
byd świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może byd Umowa sprzedaży.
6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z Duet S.C. czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Koszyk - funkcjonalnośd Sklepu Internetowego unabanana.pl, w której widoczne są wybrane
przez Klienta produkty do zakupu.
8. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
9. Rejestracja - oznacza czynnośd faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie,
wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
10. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Duet S.C. prowadzi
Sklep Internetowy, działające w domenie www.unabanana.pl
11. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Duet S.C. za pośrednictwem Strony
Internetowej Sklepu, mogący byd przedmiotem Umowy sprzedaży.
12. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Duet S.C.
przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp
do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które
pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
13. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległośd, na zasadach
określonych w Regulaminie, między Klientem a Duet S.C.
14. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego
unabanana.pl, określające: rodzaj i ilośd towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu
internetowego unabanana.pl w chwili składania Zamówienia, sposób zapłaty, sposób

dostarczenia towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Duet S.C. przez Klienta oferty
zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego unabanana.pl towarów
będących przedmiotem Zamówienia;

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa
własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej
Sklepu, a także do wzorów, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej
Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęd prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w
celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich)
należą do Duet S.C., a korzystanie z nich może następowad wyłącznie w sposób określony i
zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Duet S.C. wyrażoną na piśmie.
2. Duet S.C. dołoży starao, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla
użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych,
systemów operacyjnych, typów urządzeo oraz typów połączeo internetowych.
3. Duet S.C. stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze
Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Duet S.C. na dysku twardym
urządzenia koocowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie
Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach koocowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy
urządzenia koocowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach
koocowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy
Klient może wyłączyd mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia
koocowego. Duet S.C. wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodowad
utrudnienia lub uniemożliwid korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej
Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu,
konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz
wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług
nieodpłatnych świadczonych przez Duet S.C., w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi
obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
6. Duet S.C. oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych
drogą elektroniczną wiązad może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych
Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosowad właściwe środki
techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni
stosowad programy antywirusowe i chroniące tożsamośd korzystających z sieci Internet. Duet
S.C. nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie
Hasła.
7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu
prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Duet S.C..

§ 3 Składanie zamówieo
1. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego unabanana.pl są
fabrycznie nowe.
2. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Duet S.C. w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia
Umowy sprzedaży.
3. Klient może składad zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony
Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje
zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia
następuje przez wybór polecenia "Kup teraz" pod danym Towarem prezentowanym na
Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia, akceptacji
warunków umowy, wyborze dostępnych form dostawy i kreśleniu danych do dostawy składa
zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Duet S.C., wybierając na Stronie
Internetowej Sklepu przycisk „Złóż zamówienie”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do
Duet S.C., Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o
wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieśd w związku z Umową
sprzedaży.
5. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i
zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając
odpowiednie pole przed złożeniem Zamówienia.
6. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest podanie przez Klienta danych
osobowych wskazanych w formularzu Zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie
danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w
celu złożenia Zamówienia, jego realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych
nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia
Zamówienia.
7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Duet S.C. przez Klienta oferty zawarcia Umowy
sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
8. Po złożeniu zamówienia, Duet S.C. przesyła na podany przez Klienta adres poczty
elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
9. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Duet S.C. przesyła na podany przez
Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Duet S.C. o przyjęciu
oferty, o której mowa w §3 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje
zawarta Umowa sprzedaży.
10. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Duet S.C. potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na
adres poczty elektronicznej Klienta.

§ 4 Płatności
1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny
brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które

Klient będzie zobowiązany ponieśd w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie
poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2. Dostępna forma płatności za zamówione Towary to przelew bankowy na rachunek bankowy
Duet S.C. nr: 92 1750 1064 0000 0000 0930 7206. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie
po przesłaniu Klientowi przez Duet S.C. potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po
wpłynięciu środków na rachunek bankowy Duet S.C. Klient powinien dokonad płatności za
zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni
Roboczych.
3. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §5 ust.
2 lit. a, Duet S.C. wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o
nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności
zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Duet S.C. odstąpi od
Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie
płatności, Duet S.C. prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od
umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 5 Dostawa
1. Duet S.C. realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Duet S.C. jest zobowiązany dostarczyd Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez
wad.
3. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest
w Dniach roboczych.
4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres
wskazany w formularzu zamówienia.
5. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta
informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Duet S.C..
6. Klient powinien zbadad doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach
danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub
uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądad od pracownika Dostawcy spisania właściwego
protokołu.
7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy
składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub
podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie
obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego
przez Dostawcę, Duet S.C. skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie,
ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 6 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni
odstąpid od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w
posiadanie przez Klienta. Klient może odstąpid od Umowy sprzedaży składając Duet S.C.
oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed
jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Duet S.C. przyjął
jego ofertę, oferta przestaje wiązad.
5. Duet S.C. ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócid mu wszystkie dokonane
przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Duet S.C. może wstrzymad się
ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub
dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
6. Klient ma obowiązek zwrócid Towar Duet S.C. niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie
14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie Towaru na adres Duet S.C. przed upływem tego terminu.
7. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
8. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostad w zwykłym trybie odesłany pocztą,
Duet S.C. informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
9. Klient ponosi odpowiedzialnośd za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10. Duet S.C. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się
dla niego z żadnymi kosztami.
11. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014
r„ poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległośd nie przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz
nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem
w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócid ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 7 Gwarancja
1. Duet S.C. zobowiązana jest do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych.
Duet S.C. ponosi wobec Klientów odpowiedzialnośd za wady towaru na zasadach określonych
w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014,
poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może
kierowad w formie pisemnej na adres Duet S.C. Karpioski & Fryśny, ul. Nowodworska 17b, 54433 Wrocław.

3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do
korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostad wysłana
odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymad odpowiedź na reklamację za
pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru,
dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez
Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem
reklamacji należy dostarczyd dowód zakupu towaru. Może to byd na przykład kopia
paragonu, kopia faktury lub potwierdzenie przelewu.
4. Duet S.C. w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do
reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez
Klienta. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi
wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Duet S.C. zwróci się
do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu
reklamacji.

§ 8 Usługi nieodpłatne
1. Duet S.C. świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
1) Formularz kontaktowy;
2) Newsletter;
3) Prowadzenie Konta Klienta;
2. Usługi wskazane w §8 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Duet S.C. zastrzega sobie możliwośd wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu
udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w
sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na
Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Duet S.C..
5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega
na zaprzestaniu wysyłania zapytao do Duet S.C..
6. Z usługi Newsletter może skorzystad każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty
elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Duet
S.C. na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego,
Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w
formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Duet S.C.. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa
o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas
Rejestracji zaznaczyd odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji
usługi Newsletter.
7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Duet S.C., na adres poczty elektronicznej,
wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub
usługach w ofercie Duet S.C.. Newsletter przesyłany jest przez Duet S.C. do wszystkich
Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o
nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treśd przesyłki oraz informację o możliwości i
sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
9. Klient może w każdej chwili zrezygnowad z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z
subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości
elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji
odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

§ 9 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treśd publikowana na Stronie
Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralnośd,
przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na
podstawie zobowiązania, może powiadomid Duet S.C. o potencjalnym naruszeniu.
2. Duet S.C. powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania
mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną
naruszenia.

§ 10 Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie składania zamówienia są przetwarzane przez
Duet S.C., ul. Nowodworska 17b, 54-433 Wrocław o numerze NIP: 8942316109 i numerze
REGON: 931115917, która jest administratorem danych osobowych.
2. Niezbędnym elementem procedury złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego
danych osobowych, oznaczonych jako wymagane. Podanie danych osobowych oznaczonych
jako wymagane jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia, jego
realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako wymagane jest
dobrowolne.
3. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której
przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie Newsletterów, uzyskany adres poczty
elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w
celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w
postaci Newslettera.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez
Klienta odpowiedniego pola podczas procedury składania zamówienia.
5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem
przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu
dostarczenia Klientowi zamówionych towarów.
6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W
tym celu powinien skontaktowad się z Duet S.C. przez wysłanie pisma pocztą na adres: Duet
S.C. ul. Nowodworska 27b, 54-433 Wrocław lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej
na adres e-mail: kontakt@unabanana.pl.

7. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane
osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym
celu powinien skontaktowad się z Duet S.C. przez wysłanie pisma pocztą na adres: Duet S.C.
ul. Nowodworska 27b, 54-433 Wrocław lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na
adres e-mail: kontakt@unabanana.pl.
8. Duet S.C., jako administrator danych osobowych, może powierzyd innemu podmiotowi, w
drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
9. Duet S.C. wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są
zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym komputera lub
innego urządzenia multimedialnego Użytkownika podczas przeglądania stron internetowych
Sklepu internetowego unabanana.pl i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w
przypadku ponownego połączenia ze Sklepem internetowym unabanana.pl z urządzenia, na
którym zostały zapisane.
10. Pliki cookies są wykorzystywane w Sklepie internetowym unabanana.pl za zgodą
Użytkownika. Zgodna może zostad wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie
ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w
urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika

§ 11 Postanowienia koocowe

1. Treśd niniejszego Regulaminu może zostad utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na
nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do
rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów
powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
3. Każdy Klient może skorzystad z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeo. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji.
Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i
udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
4. Duet S.C. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia
przyjęte przez Duet S.C. do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są
realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia
przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania
na Stronie Internetowej Sklepu.
5. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego unabanana.pl zawierane są w
języku polskim.
6. Informacje i ceny odnoszące się do towarów prezentowanych na Stronach produktowych nie
stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
(tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
7. Indywidualne ustawienia komputera lub innego urządzenia multimedialnego
wykorzystywanego przez Klienta do korzystania ze Sklepu internetowego unabanana.pl mogą
powodowad różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze lub urządzeniu

multimedialnym Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi,
o którym mowa w § 6 punkt 1 niniejszego Regulaminu, przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszego Regulaminu.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity
Dz. U. z 2014, poz. 12 l z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także
przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014r., poz. 827).
9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2017 r.

