
R
eg

ul
am

in
 s

kl
ep

u 
in

te
rn

et
ow

eg
o 

fi
rm

y 
A

B 
N

A
H

LI
K 

s.
c.

 /
 o

bo
w

ią
zu

ją
cy

 d
o 

25
.1

2.
20

14
 r

ok
u 

 /
 s

tr
on

a 
1

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
FIRMY AB NAHLIK S.C. 

obowiązujący do 25.12.2014 roku. 

I. WSTĘP:

1. AB Nahlik s.c. z siedzibą w Łodzi, adres: 91–335 Łódź, ul. F. Prożka 11, REGON 470006961, NIP 727 012 90 61 wpisana do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki umożliwia kupowanie towarów przy 
pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem: www.abnahlik.pl
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o AB Nahlik s.c. należy przez to rozumieć wspólników spółki cywilnej Agnieszkę Nahlik 

– Kałużyńską, Beatę Nahlik – Pokszan,  Andrzeja Pokszana, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod 
nazwą „AB Nahlik”.
2. Administratorem danych osobowych jest AB Nahlik s.c. z siedzibą w Łodzi,
adres: 91-335 Łódź, ul. F. Prożka 11, Polska.
3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu AB Nahlik oraz określa zasady dokonywania rejestracji 
i korzystania z konta sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu, składania 
zamówień w sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.
4. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin sklepu” 
umieszczonego na stronie sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF. na wybranym przez siebie nośniku.
5. Informacje o produktach w sklepie tj. ogłoszenia, reklamy i cenniki nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 66 11 Kodeksu 
cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami 
Regulaminu. 
6. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach 
towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

1. Sklep przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia zawieranie umów sprzedaży produktów w nim prezentowanych.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między użytkownikiem sklepu, a AB Nahlik s.c. z siedzibą w Łodzi.
3. Faktura VAT jest wystawiana na żądanie użytkownika, po niezbędnych do jej wystawienia danych przy składaniu zamówienia
4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
5. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.
6. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące 
ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych 
podawanych podczas rejestracji.
7. Użytkownik, który skorzystał ze sklepu, zobowiązany jest do:

• Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
• Korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
• Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej;
• Korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora sklepu;
• Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego;
• Korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
postanowieniami Regulaminu.

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie w jakiejkolwiek dostępnej formie:
• na stronie sklepu (on-line)
• pocztą elektroniczną 
• telefonicznie

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Jedynie zamówienia składane 
telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 9.00 – 16.00.
3. Użytkownik może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez 
rejestracji).
4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub 
systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości 
poprzez „dodanie” ich do koszyka.
6. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Potwierdzam moje zamówienie”, użytkownik ma możliwość 
dokonywania zmian w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.

AB NAHLIK s.c.
ul. F. Prożka 11
91–335 Łódź                                                                                           
abnahlik@abnahlik.pl
www.abnahlik.pl
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7. Wysłanie zamówienia przez użytkownika (zatwierdzenie przyciskiem „Potwierdzam moje zamówienie”) stanowi ofertę użytkownika 
złożoną AB Nahlik s.c. co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
8. Po złożeniu przez użytkownika zamówienia otrzyma on na stronie sklepu oraz drogą mail’ową komunikat zawierający informacje 
dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji 
zamówienia oraz danych teleadresowych użytkownika. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu 
produktu złożonej przez użytkownika.
9. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie (Potwierdzenie przyjęcia 
zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia 
umowy sprzedaży zamówionych przez użytkownika produktów.
10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
12. Sklep przewiduje następujące formy płatności za produkt, do wyboru przy składaniu zamówienia:

a. płatność przelewem;
b. płatność za pobraniem;

IV. DOSTAWA I ODBIÓR:

1. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru formy płatności innej niż płatność za pobraniem, jest dokonanie 
płatności za zamówiony produkt.
2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Pocztę Polską. Opłaty za dostawę 
produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 2 dni robocze od dnia następującego po 
nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, od daty zawarcia 
umowy sprzedaży, termin może być wydłużony maksymalnie do 30 dni po uzgodnieniu z klientem telefonicznie i potwierdzeniu 
e-mailem.
3. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie 
zawsze jest umieszczona na stronach produktowych sklepu oraz w „koszyku” podczas składania zamówienia. W innym wypadku 
koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi użytkownik, o czym zostaje poinformowany przed akceptacją składanego zamówienia. 
Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub na życzenie faktura VAT), dokument ze specyfikacją 
zamówienia oraz druk wymiany/zwrotu towaru.
4. Zaleca się, aby użytkownik obejrzał przesyłkę zawierającą zamówiony produkt bezpośrednio po jej doręczeniu w obecności kuriera, 
przed podpisaniem potwierdzenia odbioru przesyłki. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych produktu 
lub jego opakowania, zaleca się, aby użytkownik zwrócił się do kuriera z żądaniem sporządzenia protokołu i protokół podpisał. AB 
Nahlik s.c. zaleca, aby użytkownik w szczególności nie odbierał od kuriera takiej przesyłki zawierającej uszkodzony mechanicznie 
produkt lub jego opakowanie, lecz poinformował niezwłocznie o tym fakcie AB Nahlik s.c., telefonicznie lub mailowo.

V. CENY I METODY PŁATNOŚCI:

1. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym podatek VAT. Cena produktu 
nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są w trakcie składania zamówienia i dodawane są do ceny produktu.
 

VI. REKLAMACJE I ZWROTY:

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne bez wad fizycznych i prawnych. .
2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 
przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271) użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do 
odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z AB Nahlik s.c. w terminie 14 dni od dnia odebrania produktu, bez podania przyczyn. 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno zostać złożone na piśmie, a do zachowania terminu 10 dni wystarczające 
jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie pocztą lub kurierem na adres AB Nahlik s.c. podany w Regulaminie.
3. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
4. Koszt zwrotu produktu ponosi konsument.
5. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie przysługuje konsumentowi w przypadku określonym w art. 
10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271), tj. w wypadku zakupu przez konsumenta produktu 
o właściwościach przez niego określonych w założonym zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
6. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym również jeśli produkt posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Zaleca się, aby 
reklamacje składać drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub wypełnionym formularzem reklamacyjnym 
i dowodem zakupu w sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Sklep Internetowy AB Nahlik s.c. ul. F. Prożka 11, 91–335 
Łódź, z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep AB Nahlik”.
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VII DANE OSOBOWE / POLITYKA PRYWATNOŚCI:

1. Postanowienia ogólne 
1.1. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu oraz w związku z zawieraniem lub wykonywaniem 
Umów, Użytkownicy przekazują Administratorowi dane osobowe. Dane Administratora Danych Osobowych pozwalające na jego 
identyfikacje są następujące: AB Nahlik s.c. 91-335 Łódź ul. F. Prożka 11, NIP: 727 012 90 61 REGON: 470006961.
1.2. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych 
przekazanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z Witryny oraz w trakcie zawierania lub 
wykonywania Umowy w zbiorze danych Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszym 
Regulaminem w celu i na zasadach określonych w Regulaminie.
Użytkownik może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora środkami komunikacji 
elektronicznej, w tym newslettera.
1.3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie po jednoznacznym udzieleniu przez Użytkownika zgody na 
przetwarzanie jego danych osobowych i tylko w zakresie określonym w danym formularzu zgody. Wyrażenie zgody, o której mowa 
w zdaniu poprzednim, jak i każdorazowe podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne,
jednakże w sytuacjach wskazanych w niniejszej części Regulaminu niepodanie danych osobowych nie pozwoli Administratorowi na 
wykonanie usługi względem Użytkownika lub nie pozwoli Sprzedawcy na zawarcie lub wykonanie Umowy.
2. Zakres Zbieranych Danych
2.1. Administrator zbiera dane osobowe podczas rejestracji, podczas zawierania Umowy, w trakcie wykonywania Umowy oraz 
automatycznie podczas przeglądania Witryny poprzez narzędzia jakimi dysponuje Administrator.
2.2. Dane zbierane podczas rejestracji
2.2.1. W celu zostania Użytkownikiem i później Klientem korzystającym z udogodnień posiadania własnego konta konieczna jest 
Rejestracja. Podczas Rejestracji wymagane jest podanie adresu email i hasła. Administrator zwraca uwagę, iż w zależności od 
brzmienia adresu e- mail i hasła, mogą one stanowić dane osobowe pozwalające na identyfikację Użytkownika.
2.2.2. Istnieje również możliwość zostania Użytkownikiem i Klientem bez własnego konta tj. bez podawania danych takich, jak 
adres email. Użytkownik bez zarejestrowanego konta nie ma możliwości korzystania z udogodnień takich jak na przykład historia 
transakcji. Dane nie zarejstrowanego Użytkownika zbierane są tylko w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania Umowy oraz 
wydania Towaru.
2.3. Dane zbierane podczas zawierania i wykonywania Umowy Zawarcie Umowy wymaga podania danych wymienionych w formularzu 
Zamówienia, o którym mowa w punkcie III.4. regulaminu tj. imienia, nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu, ewentualnie danych 
potrzebnych do wystawienia faktury VAT. Ponadto podczas kontaktu z obsługą sklepu w celu wykonania umowy Klient może być 
poproszony o poddanie innych danych, nie wymienionych wyżej.
2.4. Dane zbierane automatycznie. Podczas wizyty w naszym sklepie, a w szczególności podczas procesu logowania automatycznie 
zbierane są dane, tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ oprogramowania itp. Dane te nie maja charakteru danych 
osobowych.
2.5. Dane zbierane podczas kontaktu z obsługą sklepu Podczas kontaktu za pośrednictwem strony internetowej, poczty e-mail 
i telefonu, również zbierane są dane osobowe: Imię Nazwisko, adres, numer telefonu itp konieczne do realizacji zamówienia.
3. Cele przetwarzania danych osobowych
3.1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usług na rzecz Użytkowników, 
w szczególności przesyłania za ich zgodą newslettera jak i umożliwienia im skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Witryny 
w szczególności poprzez umożliwienie im zalogowania się i utrzymania kontaktu z Administratorem Sklepu, a także w celu zawarcia 
i wykonania Umowy z Klientem, w szczególności w celu wydania Towaru oraz umożliwienia zapłaty ceny transakcyjnej, a także 
w celach marketingowych i statystycznych, w tym poprzez użycie do analizy zachowań Klientów na naszej stronie internetowej, 
zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych.
3.2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez udostępnianie przekazanych przez niego danych osobowych 
Dostawcy, wyłącznie wtedy jeśli jest to niezbędne do wydania Towaru zgodnie z treścią Umowy, w zakresie w niezbędnym do wydania 
Towaru, wyłącznie w celu wydania towaru.
3.3. Ponadto Administrator Danych Osobowych może udostępnić te dane podmiotom trzecim wyłącznie wtedy jeśli zezwalać na to 
będą powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa.
4. Sposób kontaktowania się z Klientem
4.1. W trakcie wykonywania Umowy Klient może otrzymywać od nas e-maile dotyczące wykonania Umowy. Możemy również 
kontaktować się z Klientami telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące wykonania Umowy.
4.2. Jeżeli Klient zapisał się na nasz newsletter, lub w inny sposób wyraził zgodę na jego otrzymywanie, będzie go od nas otrzymywać 
drogą mailową.
5. Zmiana danych osobowych przez Klienta
5.1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania i zmiany. W celu skorzystania z uprawnienia 
Użytkownika do poprawienia oraz zmiany swoich danych osobowych, Użytkownik powinien zalogować się do systemu i wybrać 
odpowiednią sekcję (Moje dane osobowe) i dokonać zmian.
5.2. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych, w tym celu musi skontaktować się z Administratorem sklepu 
wysyłając mu z adresu e-mail wskazanego w trakcie rejestracji na adres poczty elektronicznej (sklep@abnahlik.pl) odpowiednia prośbę. 
Użytkownik może również przesłać taką prośbę listownie na adres sklepu.
5.3. Danych użytych do zrealizowanych transakcji zakupu nie da się usunąć gdyż są one częścią rachunku lub faktury.
6. Polityka dotycząca “cookies” Każdemu komputerowi, który łączy się z Serwisem, przypisywany jest unikatowy plik Cookie. 
Administrator wykorzystuje pliki cookie wyłącznie aby umożliwić korzystanie z serwisu oraz w celach badań statystycznych 
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do gromadzenia Informacji niebędących danymi osobowymi na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu oraz monitoringu 
statystycznego liczby osób korzystających z Serwisu. Większość oprogramowania przeglądarek internetowych umożliwia blokowanie 
wszystkich plików cookie. Administrator pragnie jednak poinformować, iż jeżeli Użytkownik zablokuje w przeglądarce pliki cookie, 
nie będzie możliwe skorzystanie przez Użytkownika z wszystkich funkcjonalności serwisu, które wymagają zalogowania, ponadto 
niektóre inne funkcje i udogodnienia Serwisu mogą nie działać prawidłowo. Administrator nie kojarzy Informacji niebędących 
danymi osobowymi gromadzonych na podstawie plików cookie z danymi identyfikującymi tożsamość bez zgody użytkownika. 
Administrator informuje, iż istnieje techniczna możliwość wykorzystania plików cookie do generowania reklam i treści w witrynach 
internetowych i w biuletynach w trybie dynamicznym, prowadzenia monitoringu statystycznego liczby osób korzystających z witryn 
wybranych sponsorów i reklamodawców, badania liczby osób odbierających wiadomości e-mail wysyłane przez Administratora, 
a także kierowania określonych reklam do przeglądarki internetowej Użytkownika lub ustalenia popularności określonych treści lub 
reklam. Jednakże Administrator nie wykorzystuje plików cookie w powyższych celach. Wykorzystanie plików cookie w powyższych 
celach, bądź innych celach niewskazanych w zdaniu poprzednim oraz niewskazanych w pierwszym akapicie niniejszego podpunktu 
zawierającego deklaracje Administratora co do celów wykorzystywania w chwili obecnej plików cookie będzie poprzedzone 
zmianą Regulaminu. Administrator przy tym poprosi Użytkowników o zgodę na stosowanie plików cookie w trybie i na zasadach 
przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zgoda Użytkownika na takie zastosowanie plików cookie będzie 
wymagana.
7. Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu witryny AB Nahlik s.c. oraz Regulaminu Sprzedaży towarów AB Nahlik.
8. Firmą zbierającą dane i administratorem serwisu jest AB Nahlik s.c.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności Użytkowników, prosimy o kontakt korzystając z formularza 
kontaktowego na stronie kontaktowej.

VIII POZOSTAŁE:

1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez AB Nahlik s.c. wyłącznie w celu realizacji 
zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. 
Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania 
zezwolenia na ich przetwarzanie lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, 
dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
3. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach 
informacyjnych. Wszystkie wzory prezentowane w sklepie AB Nahlik i na stronie www.abnahlik.pl są chronione prawami autorskimi 
i ochroną wynikającą z przepisów prawa polskiego.
4. AB Nahlik s.c. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu, w takim zakresie, jaki 
wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez 
użytkowników.
5. Klient może zgłosić mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego informacje o wszelkich niedogodnościach lub 
przerwach w funkcjonowaniu sklepu.

AB NAHLIK s.c.
ul. F. Prożka 11
91–335 Łódź                                                                                           
abnahlik@abnahlik.pl
www.abnahlik.pl


