
Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze 
Sprzedawcą, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu. Negocjacje te 
powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego. W 
przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze 
indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma poniższy Regulamin i stosowne przepisy prawa.  
 
 
REGULAMIN  
 
1) Właścicielem strony pod adresem www.sufityled.pl jest firma z siedzibą:  
 
MK System 
Mariusz Kruszec 
os.Dywizjonu 303 21/11 
31-873 Kraków 
NIP: 659-112-27-48 
Regon: 351122620 
Nr konta: 09 1140 2004 0000 3702 5636 3001 (mBank)  
 
nazywany dalej Sprzedającym.  
 
2) Kupującym może być każda osoba fizyczna , pełnoletnia oraz osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Klientem.  
 
3) Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych z dn. 29.08.1997r. 
(Dz.U.Nr133 , poz.883 ) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr. 144, 
poz.1204).  
 
4) Klient podając swoje dane osobowe przy składaniu zamówienia wyraża zgodę na ich 
przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.  
 
5) Zgodnie z Ustawą klient ma prawo wglądu w swoje dane , do ich poprawiania oraz 
wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystania.  
 
6) W okresie 10 dni od odebrania zamówionego towaru , Klient ma prawo do odstąpienia od 
umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących 
zawierania umów na odległość.  
 
7) Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku 
niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej z dn. 27 lipca 2002r. i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.  
 
8) Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 
 
9) Sprzedający dostarcza dowód zakupu/fakturę VAT które stanowią potwierdzenie zawartej 
umowy.  
 



10) Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażane są w polskiej walucie i są 
cenami brutto (zawierają podatek VAT).  
 
11) Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.  
 
12) Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych i prawidłowych danych 
osobowych, podanie numeru telefonu lub adresu e-mail .  
 
13) Właściciel strony www.sufityled.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub 
zagubienia przesyłki spowodowane podaniem błędnych danych przy składaniu zamówienia.  
 
14) Realizacja zamówienia rozpocznie się po zaksięgowaniu środków na koncie. Wymagana 
zaliczka to 100 procent wartości zamówionego towaru.  
 
15) Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia wpływu zaliczki na konto.  
 
16) Zmiany w Regulaminie będą dostosowywane do obowiązującego stanu prawnego.  
 
17) Regulamin jest zawsze dostępny dla Klienta w zakładce Regulamin.  
 
18) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy prawa polskiego. 


