
Regulamin 

 
1. Postanowienia ogólne  

1.1 Poniższy Regulamin precyzuje zasady używania strony internetowej 

www.jelba.pl. Strona ta nazywana dalej jest jako “Baza”.  

1.2 Administratorem i właścicielem strony www.jelba.pl jest firma 

GOLDFINGER Krzysztof Żarnecki, z siedzibą w Warszawie przy ul. Lazurowej 

185B/101, kod 01-476 Warszawa, o numerze NIP: PL5252776808, regon 

382303256, dalej zwana jest Sprzedającym.  

1.3 Opisy usług i produktów na stronie internetowej Sprzedającego są 

propozycją zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

Dotyczy to cen, cech użytkowych i technicznych oraz ich charakterystyki.  

 

2. Zasady  

2.1 Aby zamówić produkt Sprzedającego nie jest konieczne jest utworzenie 

konta w Bazie www.jelba.pl wypełniając prawidłowo pola formularza wraz 

podaniem właściwego adresu e-mail.  

2.2 Utworzenie konta w Bazie www.jelba.pl jest jednoznaczne z 

zaakceptowaniem Regulaminu.  

2.3 Klientem Bazy mogą być podmioty i osoby prowadzące działalność 

gospodarczą lub posiadające prawo do podejmowania czynności w ramach 

swojej działalności. Inne osoby wykonują opisane czynności na swoją 

odpowiedzialność.  

2.4 Jeżeli Klient nie przestrzega postanowień Regulaminu Sprzedający może 

wstrzymać dostęp do Bazy w niektórych lub wszystkich jej funkcjach.  

 

Dotyczy to zwłaszcza sytuacji kiedy Klient:  

a. rejestrując podał nieprawdziwe dane, wprowadzał w błąd lub szkodził 

osobom trzecim  

b. poprzez Bazę szkodził osobom trzecim  

c. podjął działania niezgodne z prawem lub z ogólnie przyjętymi zasadami 

wykorzystania Internetu lub naruszającymi dobre imię Sprzedającego.  

2.5 Do ponownej rejestracji w Bazie Klient musi uzyskać zgodę Sprzedającego.  

2.6 Sprzedający podejmuje działania organizacyjne i techniczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa informacji przy korzystaniu z Bazy. Dotyczy to zwłaszcza 

blokowania uzyskiwania i przetwarzania przez niepowołane osoby danych 

wysyłanych poprzez Internet.  

2.7 Klient nie ma możliwości:  

a. wysyłania i umieszczania treści zabronionych przez prawo, takich jak 

przemoc, narażających, szkodzących prawom i dobru osobistemu osób trzecich,  

b. stosowania Bazy utrudniając jej działanie, zwłaszcza używając określonych 

urządzeń i oprogramowania,  



c. wysyłania i umieszczania poprzez Bazę niepożądanych informacji, np. Spam,  

d. utrudniania innym Klientom oraz Sprzedającemu używania Bazy.  

2.8 Klient jest zobowiązany do:  

a. stosowania treści zawartych w bazie tylko do własnych celów,  

b. przestrzegania przepisów i prawa obowiązujących w Rzeczpospolitej 

Polskiej, zapisów Regulaminu, ogólnych zasad wykorzystania Internetu.  

 

3. Tryb zawierania Umowy Sprzedaży  

3.1 Umowa Sprzedaży dotyczy produktów, których charakterystykę wybiera 

Klient dokonując Zamówienia.  

3.2 Umowa Sprzedaży zawierana jest poprzez stronę internetową www.jelba.pl. 

W tym celu należy wybrać produkt wraz z jego cechami kierując się 

wskazówkami Bazy i dokonać zamówienia.  

3.3 Klient określa produkt i jego parametry. Kończy wybór klikając 

“Zamówienie”.  

3.4 Po wybraniu opcji “Zamówienie” zostanie wysłana wiadomość email na 

właściwy dla utworzonego zamówienia adres. Zawiera ona Umowę Sprzedaży z 

parametrami Zamówienia i uwzględnia:  

a. opis i numer Zamówienia,  

b. całkowity koszt dostawy zamówionego Zamówienia,  

c. sposób płatności i dostawy,  

d. adres i czas dostawy,  

e. dodatkowe komentarze.  

3.5 Realizacja Zamówienia rozpocznie się po zaakceptowaniu przez Klienta 

szczegółów zamówienia oraz po zaksięgowaniu jego wpłaty na koncie 

Sprzedającego (dotyczy przelewów bankowych i płatności poprzez PayU)  

3.6 Sprzedawca udostępnia składanie Zamówień przez 7 dni w tygodniu i 24 

godziny w ciągu doby, a dokładne terminy są określone przy opisie każdego 

produktu i usługi.  

 

4. Dostawa  

4.1 Dostawa realizowana jest na adres podany przez Klienta w Zamówieniu i 

jest możliwa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

4.2 Dostawę realizują firmy kurierskie.  

4.3 Każdy produkt w Bazie ma indywidualnie określony termin dostawy.  

4.4 Klient musi każdorazowo sprawdzić w Bazie termin dostawy. Z przyczyn 

niezależnych od Sprzedającego możliwe jest przekroczenie terminu realizacji 

Zamówienia. Dotyczy to sytuacji przerw w dostawach energii elektrycznej, 

przerw w działaniu Internetu, problemów firm kurierskich. Jednocześnie nie 

uprawnia to Klienta do wysuwania roszczeń w stosunku do Sprzedającego.  

 

5. Płatności i ceny  

5.1 Podane w Bazie ceny są wyrażone w polskich złotych oraz dotyczą realizacji 



Zamówienia, ceny produktu i podatkiem VAT, chyba że podano inaczej. 

Umieszczone ceny nie uwzględniają cen dostawy.  

5.2 Zamówienie można opłacić poprzez system obsługi płatności PayU lub 

przelewem bankowym.  

5.3 Sprzedający nie odpowiada za problemy powstałe po stronie systemu 

obsługi płatności.  

 

 

6. Reklamacje i zwroty 

6.1 Klient ma prawo zwrócić towar w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu 

6.2 Sprzedający ma prawo w ciągu 14 dni zwrócić pieniądze Klientowi 

zgłaszającemu zwrot 

6.3 Sprzedający nie ponosi kosztów wysyłki zwracanego towaru 

6.4 Koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient 

6.5 W sprawach zwrotu oraz reklamacji kontakt ze Sprzedającym odbywa się 

pod adresem: kontakt.jelba@gmail.com 

6.6 Klient ma prawo zgłosić reklamację w ciągu 2 lat od otrzymania 

zamówienia 

6.7 Sprzedający ma termin 14 dni na poinformowanie konsumenta o 

rozstrzygnięciu reklamacji. 

 

 

7. Działanie Bazy  

7.1 Sprzedający wykonuje działania mające zapewnić ciągłość i prawidłowość 

funkcjonowania Bazy, a problemy zgłoszone przez Klientów usunie jak 

najszybciej.  

7.2 Wszelkie utrudnienia można zgłosić na adres kontakt.jelba@gmail.com  

7.3 Zgłoszenie utrudnienia powinno zawierać charakter i datę jego wystąpienia.  

 

8. Postanowienia końcowe  

8.1 Ewentualne spory mają być rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Sprzedającego.  

8.2 Sprawy nie omówione w tym regulaminie reguluje Kodeks Cywilny, Ustawa 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną i pozostałe przepisy obowiązujące w 

Polsce.  

8.3 Drukarnia zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.  

8.4 Drukarnia przestrzega zapisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).  

 

9. Definicje  

9.1 Klient – osoba prawna lub fizyczna, która wykorzystując Bazę wykonuje 

czynności prawne dla swojej działalności.  

9.2 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23.04.1964r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze 

http://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/rekojmia#rkjm08
http://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/rekojmia#rkjm08


zmianami).  

9.3 Regulamin – niniejszy spis zasad funkcjonowania Sprzedającego pod 

adresem www.jelba.pl.  

9.4 Baza – strona internetowa www.jelba.pl pozwalająca Klientom na realizację 

Zamówień.  

9.5 Produkty – zlecane poprzez Bazę www.jelba.pl usługi i materiały.  

9.6 Umowa Sprzedaży – według Kodeksu Cywilnego umowa sprzedaży usług i 

materiałów jaka zostaje zawarta poprzez Bazę pomiędzy Klientem, a 

Sprzedającym.  

9.7 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze 

zm.).  

9.8 Zamówienie – wyrażona przez Klienta intencja zawarcia Umowy Sprzedaży. 

 

 

 

 

 

 


