
Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze 

Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te 

powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Global 

Ekosystem Andrzej Łopuszański, ul. Kazimierza Wielkiego 117 

30-074 Kraków). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na 

drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy 

prawa. 

 

1. 

Sklep DrukTak.pl jest prowadzony przez firmę: 

Global Ekosystem Andrzej Łopuszański 
ul. Kazimierza Wielkiego 117, 30-074 Kraków 

NIP: 795-132-11-73, REGON: 651555550, 

nr wpisu do ewidencji prowadzonej przez PM Przemyśla, nr 14994 

KONTO BANKOWE: 50 1140 2017 0000 4102 1291 3603 

dalej nazywaną „Sprzedającym”. 

 

Kontakt ze sprzedawcą: sklep@druktak.pl, nr telefonu 12 396 46 30 (koszt połączenia 

według taryfy operatora). 

 

Adres, pod jakim można składać reklamacje: ul. Kazimierza Wielkiego 117, 30-074 Kraków. 

Link do procedury reklamacyjnej: http://druktak.pl/reklamacje-pm-35.html. 

  

WARUNKI SPRZEDAŻY 

2. 

Kupującym może byc ́pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nie posiadająca osobowosći prawnej, dalej nazywana „Klientem”. 

 

3. 

Zamówienia można składac ́24 godziny na dobę w sklepie DrukTak.pl. Przyjęcie zamówienia 

następuje poprzez użycie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 

Zawarcie umowy następuje  po złożeniu zamówienia przez Klienta poprzez wiadomość 

wysłaną przez Sprzedającego na adres poczty internetowej (E-mail) Klienta, potwierdzającą 

przyjecie zamówienia. Wiadomość ta zawiera ponadto wszystkie informacje o jakich mowa w 

art. 12 ust 1 ustawy o prawach konsumenta, tj.: informacje o Produkcie objętym 

zamówieniem, w tym w szczególności jego głównych cechach, jego cenie, wraz z wszelkimi 

podatkami, opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, 

jeżeli są związane z realizacją zamówienia, a także o sposobie i terminie zapłaty za Produkt 

objęty zamówieniem. 

 

4. 

Sprzedawca umożliwia zapłatę za zamówienie: 

- gotówką, przelewem lub kartą płatniczą w przypadku osobistego odbioru, 

- za pobraniem - gotówką kurierowi, 

- przelewem na podany w toku składania zamówienia rachunek bankowy Sprzedawcy, 

- za pośrednictwem systemu DotPay - serwis zewnętrzny, dzięki któremu można płacić w 

sklepie DrukTak.pl  tzw. przelewem elektronicznym, kóry polega na tym, że podczas 

składania zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę swojego banku, loguje się i 

http://druktak.pl/reklamacje-pm-35.html


otrzymuje do zaakceptowania hasłem formularz przelewu. Klient nie musi podawać żadnych 

dodatkowych informacji, Sprzedawca niezwłocznie po wykonaniu takiego przelewu otrzymuje 

informację, że zamówienie jest opłacone i może wysyłać Towar. Całość transakcji 

obsługiwana jest przez system DotPay, który gwarantuje jej bezpieczeństwo. 

 

5. 

Standardowy czas realizacji zamówień to 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty. Jest 

to termin w jakim nadajemy przesyłkę wybraną przez klienta formą dostawy. W przypadku 

towarów popularnych czas realizacji zamówienia to 24 godziny. 

Realizacja zamówienia następuje: 

- w przypadku płatności gotówką przy odbiorze - w chwili złożenia zamówienia, 

- w przypadku pozostałych sposobów płatności - w chwili autoryzacji transakcji płatniczej. 

 

Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane, Klient 

niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany i: 

- jeżeli takie będzie wyraźne życzenie Klienta, Sprzedawca wskaże Klientowi nowy termin 

dostawy towaru i jeżeli Klient wyraźnie zaakceptuje taki termin, zamówienie będzie uważane 

za ważne, a jedynie czas jego realizacji ulegnie zmianie stosownie do ustaleń Stron lub 

- Klient niezwłocznie otrzyma zwrot wpłaconej już sumy pieniężnej. 

Strony mogą także, na wyraźne życzenie Klienta, dokonać innych ustaleń niż opisane 

powyżej. 

 

6. 

Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży: fakturą lub 

paragonem jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w 

formularzu zamówienia adres. 

 

Przewidywane terminy dostawy to 2 dni robocze w przypadku Poczty Polskiej SA oraz 1 dzień 

roboczy w przypadku przesyłek kurierskich DHL Express sp. z o.o. i Paczkomatów Inpost. 

 

Za dni robocze uznaje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, które nie są dniami 

ustawowo wolnymi od pracy. 

 

Przy wyborze opcji odbioru w siedzibie Sklepu, Towar można odebrać  po otrzymaniu 

informacji mailowo lub telefonicznie. 

 

W wypadku nieprzewidzianych trudności w dostępie do towarów kontaktujemy się z 

klientami telefonicznie. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

7. 

W ciągu 21 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, 

Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W 

takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. 

Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość, należy złożyć Sprzedającemu stosowne 

oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@druktak.pl. Kupujący może skorzystać ze 

wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres: Global 

Ekosystem, 30-074 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 117. 



 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy - do pobrania TUTAJ. 

 

Brak możliwości odstąpienia od umowy: 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu 

(konsumentowi) w odniesieniu do umów: 

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą 

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu 

świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi 

przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do 

odstąpienia od umowy; 

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według 

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca 

krótki termin przydatności do użycia; 

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, 

której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze 

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój 

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona 

przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 

30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma 

kontroli; 

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu 

dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne 

usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części 

zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy 

przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy 

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało 

otwarte po dostarczeniu; 

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

- zawartej w drodze aukcji publicznej; 

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, 

przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, 

wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień 

lub okres świadczenia usługi; 

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli 

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu 

do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa 

odstąpienia od umowy. 

 

REKLAMACJE 

8. 

http://druktak.pl/DrukTak.pl%20Formularz%20odst%C4%85pienia%20od%20umowy.pdf


Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi towary wolne od wad fizycznych i prawnych. 

Wada fizyczna polega w szczególności na niezgodności towaru z umową, polegającej w 

szczególności na: 

a)Braku właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie 

oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, 

b)Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym w 

szczególności w opisie zamieszczonym w Sklepie, 

c)Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu 

umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Towaru, 

d)Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym. 

2.Jeżeli Towar ma wady lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do 

jego przesłania wraz z pisemną reklamacją, pocztą na adres Sprzedawcy wskazany na 

wstępie Regulaminu w pkt. I.4., przy czym koszty przesyłki ponosi Sprzedawca. Sprzedawca 

prosi Klientów, aby reklamacja obejmowała możliwie dokładny opis wady, wskazanie, w jaki 

sposób Klient żąda załatwienia reklamacji oraz fakturę VAT lub paragon. Sprzedawca 

zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji, jeśli zajdzie 

taka potrzeba. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Sprzedawcy będą 

miały na celu wyłącznie dobro Klienta jak i najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia 

zgłoszonej przez Klienta reklamacji i nie mają wpływu na termin udzielania odpowiedzi na 

złożoną reklamację. 

3.Klient może żądać wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad lub dokonania jego 

naprawy. 

4.Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy lub usunąć wadę w rozsądnym 

czasie bez nadmiernych uciążliwości dla Klienta. 

5.Jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta nie usunie 

wady lub nie wymieni Towaru na nowy - wolny od wad - Klient jest uprawniony do złożenia 

oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Postanowienie nie znajduje 

zastosowania w stosunkach pomiędzy Sprzedawcą a Klientami niebędącymi konsumentami w 

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

6.Sprzedawca udzieli odpowiedzi na Reklamację złożoną przez Klienta będącego 

konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej 

otrzymania, w pozostałych przypadkach w terminie 30 dni. 

7.Sprzedawca odpowiada względem Klienta na zasadach określonych powyżej: 

a)w stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat, a Sprzedawca zostanie o 

niej poinformowany nie później niż w terminie 1 roku od dnia wykrycia wady, 

b)w stosunku do Klientów niebędących konsumentami, jeżeli wada zostanie stwierdzona 

przed upływem 6 miesięcy, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany nie później niż w 

terminie 1 miesiąca od dnia wykrycia wady, 

8.Jeżeli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Klienta, Klient może 

skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W 

tym celu, Klient może według swojego wyboru: 

a)zwrócić się z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o 

wszczęcie bezpłatnego postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia 

sporu, 

b)w sprawach, gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000,00 zł zwrócić się o 

rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy 

właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, 



c)zwrócić się po bezpłatną poradę do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, 

który w imieniu Klienta może wystąpić do Sprzedawcy w celu ugodowego zakończenia sporu 

lub na rzecz Klienta wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy. 

9.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z określonych w 

ppkt a) - c) powyżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia 

roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach 

internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) 

rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych 

należy ochrona praw konsumentów. 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu 

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem 

Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje 

o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod 

następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów 

konsumenckich”. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9. 

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o sẃiadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu 

zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez 

Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwosć ́

wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. 

 

10. 

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie 

może byc ́również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodnosći 

jakiejkolwiek częsći regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje 

bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego 

przepisu regulaminu. 

 

11. 

O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą 

elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie 

wysłane co najmniej na 30 dni przed wejsćiem w życie nowego regulaminu. 

Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu 

prawnego. 

 

12. 

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin 

(http://druktak.pl/regulamin-pm-36.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym 

okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy 

składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od 

aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego. 

 

13. 

Sprzedający zapewnia Klientowi poprawnosć ́działania sklepu internetowego 



w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, 

Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi 

najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczosći poziomej powyżej 1024 

px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i 

funkcjonalnosć ́przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może miec ́

wpływ na poprawne wysẃietlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalnosći 

sklepu DrukTak.pl, należy je wszystkie wyłączyc.́ 

 

14. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie 

obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd własćiwy miejscowo i 

rzeczowo. 


