
REGULAMIN 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym 

przez Sprzedającego pod adresem www.rfc.com.pl Sprzedającym jest Urban Construction Sp. zoo 

(adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. 1 Maja 30, 82-300 Elbląg) 

wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego , NIP 578 313 97 67, REGON  384844826 KRS 

0000842684 , adres poczty elektronicznej: rfcpoland@gmail.com. 

§ 1 Definicje 

1. Regulamin–niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin 

jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym 

regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym. 

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu 

niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.  

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży 

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem 

Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.  

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta 

pomiędzy Usługodawcą a Klientem,z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.  

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.rfc.com.pl, za 

pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.  

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, 

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.  

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i 

oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie 

danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia 

końcowego. 

§ 2 Zasady ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod 

adresem www.rfc.com.pl 

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z 

niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. 

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. 

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad 

fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, 

którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować 

aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet  



6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści 

propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich 

§ 3 Składanie zamówień 

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.rfc.com.pl są cenami brutto podanymi w 

złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. 

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.  

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w 

tygodniu przez cały rok.  

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo 

poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu 

i adres e-mail.  

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli 

kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. 

§ 4 Koszty i termin wysyłki 

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie 

albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym 

formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 

2. Towar jest dostarczany za pomocą firmy transportowej na koszt Klienta. 

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach 

serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy, dokładny termin dostawy jest indywidualnie 

konsultowany z Klientem. 

§ 5 Płatności 

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (faktura). 

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za 

pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu. 

3. W przypadku nie odebrania zamówionego towaru z wyłącznej winy Klienta, Klient zobowiązany 

jest do zapłaty za zamówiony towar.  

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Krajowy Integrator Płatności S.A. 

 

§ 6 Odstąpienie od umowy 

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na 

podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania 

przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres rfcpoland@gmail.com, 

w terminie 14 dni i wysyłając je na adres firmy Urban Construction Sp. Zoo podany w niniejszym 

Regulaminie. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. 

To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy 

adres: Urban Construction Sp. Zoo, 1 Maja 30, 82-300 Elbląg. 

• Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni 

sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 



• W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane 

od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów 

wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób 

dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w 

którym został zwrócony towar. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich 

samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, 

chyba że strony uzgodnią inaczej. 

§ 7 Procedura reklamacji 

1. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.  

2. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem 

zakupu na adres poczty elektronicznej: rfcpoland@gmail.com lub na adres: 1 Maja 30, 82-300 

Elbląg 

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku 

rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca wymieni reklamowany towar na nowy, 

pełnowartościowy. 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego 

w związku z zakupami jest Usługodawca. 

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą 

być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta.  

3. Sklep internetowy www.rfc.com.pl korzysta z plików cookies. 

§ 9 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy. 

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem 

zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla 

Sprzedającego. 

 


