
Regulamin sklepu internetowego 

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze sklepu BABY JOY,   

w szczególności warunki składania i modyfikowania zamówienia, zakładania i prowadzenia konta, 

dokonywania płatności, realizacji dostawy, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i 

obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy. 

 

§ 1 

 

Postanowienia wstępne 

 

    1. Sklep internetowy BABY JOY, dostępny pod adresem internetowym www.babyjoy.com.pl, 

prowadzony jest przez Damiana Właszczuk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

BABY JOY Damian Właszczuk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 125-161-09-

08. 

    2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z 

Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.- 

    3. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i jego 

akceptacja.- 

    Kupujący (Klient) zobowiązany jest do: 

    a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści 

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób 

trzecich, 

    b) korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności 

poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 

    c) korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego, 

    d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego 

użytku osobistego, 

    e) korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami 

netykiety. 

    4. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep Internetowy w celu 

ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien dokonać 

Rejestracji i podać Hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego Konta Klienta. Login i Hasło 

są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy 

i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący w każdej chwili ma możliwość 

wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania Konta Klienta w Sklepie Internetowym. 

    5. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów 

ze Sklepu Internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia 

końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Sklepu 

Internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm 

„cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że 

wyłączenie mechanizmu „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić 

korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. 

    6. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności 

intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, wzorców, formularzy i zdjęć 

prezentowanych w Sklepie Internetowym w celach prezentacji Towarów należą do Sprzedawcy, a 

korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz 

za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie. 

    

 



 7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych 

drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów 

przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które 

zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy 

antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca 

się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła. 

    8. Umowy Sprzedaży zawierane są na mocy prawa polskiego i w języku polskim. 

    9. Bieżące zamówienia realizujemy do 7 dni roboczych, natomiast towar na zamówienie od 14 do 

30 dni. 

    10. Towar wystawiony na sklepie internetowym sprzedawany jest jednocześnie  stacjonarnie co,  

może spowodować jego brak  i spowoduje wydłużenie realizacji zamówienia. 

 

§ 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 – Damian Właszczuk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BABY JOY 

Damian Właszczuk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 125-161-09-08. Sprzedawca 

jest właścicielem Sklepu Internetowego pod nazwą BABY JOY. 

    3. Klient (Kupujący)– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 

    4. 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 i dokonuje u Sprzedającego zakupu związanego 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

    5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym 

www.hopdowody.pl 

    6. Umowa sprzedaży – umowa zawarta z Klientem na odległość, 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. 

    7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu. 

    8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i 

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów ze Sprzedawcą, ze 

wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane przy wykorzystaniu Koszyka. 

    9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz 

informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 

    10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 

    11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie 

Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków 

Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

    12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta 

Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w 

szczególności ilości towarów. 

    13. Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży 

między Klientem a Sprzedawcą. 

    14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a 

Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

    

 

 



 15. Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane przez 

Sprzedawcę, a następnie wydawane przewoźnikowi. Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje 

czasu dostawy tj. czasu między wydaniem Zamówienia przewoźnikowi a jego wydaniem 

Klientowi, 

    16. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy; 

    17. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas 

Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta 

Klienta w Sklepie Internetowym. 

 

§ 3 

 

    Kontakt ze Sklepem 

        Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się: 

        a) telefonicznie, numer telefonu 507-161-089 lub 733-941-002 (w dni robocze od godz. 9:00 

do godz. 18:00, soboty od godz. 9:00 do 14:00) 

        b) mailowo, adres poczty elektronicznej babyjoy1@wp.pl (w godzinach otwarcia sklepu). 

        c) korespondencyjnie, adres do doręczeń BABY JOY Al. Jana Pawła II 18B lok.U12, 05-250 

Radzymin 

        Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów 

podanych w niniejszym paragrafie. 

 

§ 4 

 

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 nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez 

Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta 

zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i 

adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

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

podatek VAT). 

    4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt 

dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest 

informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia 

woli związania się Umową Sprzedaży. 

 

 § 5 

 

Zakładanie Konta w Sklepie 

    1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Rejestracja dokonywana 

jest przez Klienta za pośrednictwem interaktywnego formularza, który udostępniany jest w Sklepie 

Internetowym w zakładce składania zamówienia. Klient wypełniając formularz stosuje się do 

odpowiednich komunikatów wyświetlanych w formularzu podczas jego uzupełniania. Klient jest 

obowiązany do podania swoich prawdziwych danych, w szczególności danych oznaczonych jako 

obowiązkowe a następnie aktywuje przycisk „Zamawiam”. Z chwilą potwierdzenia dokonania 

Rejestracji wysłanego na adres e-mail Klienta, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą 

elektroniczną prowadzenia Konta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony. 



    2. Założenie Konta w Sklepie jest nieodpłatne. 

    3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i Hasła ustanowionych w 

Formularzu rejestracji. 

    4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu 

jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w 

szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. 

    5. Klient nie jest zobowiązany do przeprowadzania procedury Rejestracji celem dokonania 

Zamówienia. 

    6. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta z 7-dniowym terminem 

wypowiedzenia, jeżeli Klient narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

 

§ 6 

 

Oferowane metody dostawy oraz płatności 

 

1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym 

podatek od towarów i usług – podatek VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają 

kosztów przesyłki. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez 

Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca 

wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy. 

2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego towaru: 

a) Przesyłka pocztową 

b) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, 

c) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Al. Jana Pawła II 18b lok.U12, 05-250 Radzymin po 

wcześniejszym kontakcie telefonicznym w godzinach 10-19, pod numerem wskazanym w § 3 

niniejszego Regulaminu. 

3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 

a) Płatność za pobraniem 

b) Płatności elektroniczne 

c) płatność przy odbiorze osobistym. 

3. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik 

ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania 

szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka 

jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na 

Klientowi z chwilą jej mu wydania. 

 

§ 7 

 

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 

    2. W przypadku wyboru przez Klienta: 

a) płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni 

roboczych (przesłanie potwierdzenia zapłaty) od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym 

razie zamówienie zostanie anulowane. 

b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności 

przy odbiorze przesyłki. 

    

 

 



    3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Towar zostanie wysłany przez 

Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, z zastrzeżeniem pkt 6, termin  liczony jest od 

chwili zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy, w sposób wybrany przez 

Klienta podczas składania Zamówienia. 

    4. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. 

Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane 

Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania 

Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

    5. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny. 

 

§ 8 

 

Prawo odstąpienia od umowy 

 

    1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek 

przyczyny. 

    2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi na 

wskazany przez niego adres. 

    3. 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. 

    4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną 

poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy 

    5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu metody płatności, jakie zostały przez 

Konsumenta podane w formularzu odstąpienia od umowy. 

    6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z 

powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które 

zdarzenie nastąpi wcześniej. 

    7. Konsument powinien odesłać Towar na adres: BABY JOY Damian Właszczuk, ul. Al. Jana 

Pawła II 18B lok. U12, 05-250 Radzymin, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował 

Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar 

przed upływem terminu 14 dni. 

    8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, także koszty zwrotu Towaru, jeśli ze 

względu na swój charakter Towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. 

    9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z 

niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania 

Towaru. 

 

§ 9 

 

Reklamacja i gwarancja 

 

    1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary. 

    2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. 

    3.W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do 

reklamacji.  Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad, bądź 

usunięcia wad. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub 

usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, chyba że 

doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez 

Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do 

zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany 

ponosi Sprzedawca. 



    4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym 

Regulaminie adresy sklepu i poczty elektronicznej. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. 

numer zamówinia, zwięzły opis wady, okoliczności, w tym datę, jej wystąpienia, dane Klienta 

składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 

    5. 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. 

    6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres sklepu  podany 

w § 3 niniejszego Regulaminu. 

    7. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony 

wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym, (czyli wskazaniem osoby składającej 

reklamację, żądaniem załatwienia reklamacji oraz wskazaniem wady Towaru). 

 

§ 10 

 

Postanowienia końcowe 

 

    1. 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. Informacja o zmianie będzie się znajdować na stronie 

internetowej sklepu. 

    2. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z 

dotychczasową treścią Regulaminu. 

    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. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe 

oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią 

przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów 

udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy. 

    5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i 

dochodzenia roszczeń. 

 

  

 

Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 22.03.2022 


