
Regulamin sklepu internetowego 
 

1 Postanowienia wstępne 
1. Sklep internetowy importzusa.pl dostępny pod adresem internetowym 

www.importzusa.pl prowadzony jest przez Radosława Furmańczyka 
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Furmańczyk Auto Radosław 
Furmańczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, 
NIP 6090036647, REGON 360070125. 

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb 
zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem 
Sklepu. 

  

2 Definicje 
1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach 

Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością 
gospodarczą lub zawodową. 

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 
Furmańczyk Auto Radosław Furmańczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra 
właściwego ds. gospodarki, NIP 6090036647, REGON 360070125. 

2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 
3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna 

niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, 
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze 
Sklepu. 

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem 
internetowym www.importzusa.pl 

5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach 
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), 
bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem 
jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do 
chwili zawarcia umowy włącznie. 

6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu. 
7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza 

Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi  
ze Sprzedawcą. 

8. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie 
umożliwiający złożenie Zamówienia, w określenie warunków Umowy 
Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

9. Usługa - dostępny w Sklepie depozyt pieniężny składany na poczet zakupu 
pojazdu, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a 
Sprzedawcą. 



10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta 
między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.  

  

3 Kontakt ze Sklepem 
1. Adres Sprzedawcy: 29-145 Secemin, Psary Kolonia 63 
2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@importzusa.pl 
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 784 855 377, 795 272 373 
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 92 1090 2040 0000 0001 3448 2104 
 
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów 

telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 

17:00 od poniedziałku do piątku 

  

4 Wymagania techniczne 
1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz 

składania zamówień na Usługi, niezbędne są: 
- urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową. 
- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 
- włączona obsługa plików cookies,, 
- zainstalowany program FlashPlayer. 

  

5 Informacje ogólne 
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi 

odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu 
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub 
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu i dokonanie zakupu nie wymaga zakładania 
Konta. 

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto 
(uwzględniają podatek VAT). 

  

 

6 Zasady składania Zamówienia 

1. W celu złożenia Zamówienia należy: 
- wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie w nią kliknąć. 
- wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy 
Zamówienia oraz adresu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane 
odbiorcy Zamówienia, 



- kliknąć przycisk “Zapłać z Przelewy24” 

  

7 Oferowane metody płatności 
1. Klient może skorzystać z płatności elektronicznej - Przelewy24. 

  
8 Wykonanie umowy sprzedaży 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po 
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza 
zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu. 

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie 
oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie 
otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez 
przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na 
podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, 
która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia 
i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z 
chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta 
Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 
 

9 Prawo odstąpienia od umowy 
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez 

podania jakiejkolwiek przyczyny. 
2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o 

odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy 
wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego 
terminu. 

3. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie 
oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy 
zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, 
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik 
do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to 
obowiązkowe. 

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, 
Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez 
Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o 
odstąpieniu od Umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się 
za niezawartą. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane 
przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem 
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu 



dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez 
Sprzedawcę. 

1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod 
płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba 
że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się 
wiązało dla niego z żadnymi kosztami. 

2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje 
Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o świadczenie usług, jeżeli 
Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który 
został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu 
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, 

  

10 Reklamacje 
1. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym 

Regulaminie adresy Sprzedawcy. 
2. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w 

tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie 
Klienta w związku z wadą usługi. 

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że 
żądanie Klienta uznał za uzasadnione. 

  

11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta 

z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 
oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na 
stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, 
organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona 
konsumentów. 

  

12 Dane osobowe w Sklepie internetowym 
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas 

korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. 
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej 

realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę 
zawiera „Polityka prywatności” zamieszczona w Sklepie. 

  

13 Postanowienia końcowe 



1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z 

ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności 
i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień 
niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z 
co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: 
Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o 
prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym 
stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów 
prawa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 – wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość 
 

 

................................................                                                 ......................, dn. ...................... 

................................................ 

................................................ 

imię, nazwisko i adres konsumenta 

   

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

nazwa i adres przedsiębiorstwa 

  

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

  

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. 

poz. 827) odstępuję od umowy nr …….. zawartej dnia .................... dotyczącej wpłaty za depozyt 

pieniężny składany na poczet zakupu pojazdu w wysokości……………….. 

  

  

.............................. 

podpis konsumenta 


