Regulamin
Rozdział I.

Postanowienia ogólne i definicje.

1.
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień za pośrednictwem
stron internetowych Megiw znajdujących się pod adresem elektronicznym: www.megiw.pl,
www.megiw4sauna.pl, www.megiw4garden.pl, www.megiw4spa.pl, www.saunet.pl, www.ori.pl,
www.saarisauna.pl.
2.
Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
a w szczególności przepisy:
a.
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.
121);
b.

Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

c.
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422);
d.
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz.
1182).
3.

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

a.
Sprzedawca – Megiw Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach
(adres siedziby: ul. Gomułki 2a, 44-121 Gliwice ); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109520 ; sąd rejestrowy, w którym
przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 69 000,00 zł.; NIP: 631 10 22
076; adres poczty elektronicznej: megiw@megiw.pl , telefon: 801 50 40 40 dokonująca za
sprzedaży detalicznej Towarów na odległość,
d.

Strony – Konsument i Sprzedawca.

e.
Strony internetowe Megiw – strony internetowe prowadzone przez Sprzedawcę,
znajdujące się pod adresem elektronicznym: www.megiw.pl, www.megiw4sauna.pl,
www.megiw4garden.pl, www.megiw4spa.pl, www.saunet.pl, www.ori.pl, www.saarisauna.pl .
Informacje zawarte na w/w stroniach, dotyczące prezentowanych Towarów nie stanowią oferty w
rozumieniu art. 661§ 1 w zw. z art. 66 k.c. a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
f.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych ze Sprzedawcą, w tym
zawierająca Umowę, niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
g.
Zamówienie – oferta Konsumenta nabycia Towaru, zgodnie z wyborem dokonywanym za
pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z określeniem sposobu Płatności oraz sposobu
Dostawy i Montażu Towaru.
1

h.
Umowa – umowa sprzedaży Towarów zgodnie z Zamówieniem, zawierana przez Strony
na odległość
i.
Towar – rzeczy ruchome z asortymentu Sprzedawcy, które mogą być zamawiane przez
Konsumentów.
j.
Cena – cena Towaru, umieszczona obok informacji o Towarze, nieuwzględniająca
Kosztów dostawy i Montażu. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od
towarów i usług (VAT).
k.
Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym
Regulaminie oraz w Umowie zawartej z Konsumentem, wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z
tytułu wykonania Umowy, stanowiącego sumę Cen poszczególnych Towarów objętych
Zamówieniem oraz Kosztów dostawy i Montażu, pomniejszonych o ewentualne rabaty i zniżki.
l.
Realizacja Zamówienia - czas konieczny na dostarczenie przez Sprzedawcę zamówionych
Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego.
ł.
Koszty dostawy – opłaty za dostawę zamówionych Towarów do Zamawiającego. Koszty
dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).
m.
Koszty Montażu – opłaty za montaż zamówionych Towarów u Zamawiającego. Koszty
montażu wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).

Rozdział II.

Świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.
Zawieranie umów sprzedaży Towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu
teleinformatycznego poczty elektronicznej, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a
także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Świadczone usługi obejmują:
a.
Przeglądanie stron Megiw, w tym zapoznawanie się z asortymentem prezentowanych
Towarów przez każdego użytkownika sieci Internet bez konieczności Rejestracji i posiadania
Konta w Megiw .
b.
Możliwość zadawania Sprzedawcy pytań poprzez udostępniony na stronach Megiw
„Formularza zapytań”
2.
W celu właściwego korzystania ze stron Megiw Konsument powinien posiadać komputer
lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron
internetowych (Internet Explorer 7, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari 6 lub nowsze) oraz
dostęp do sieci Internet.
3.
W celu złożenia Zamówienia Konsument powinien posiadać adres elektroniczny (e-mail)
oraz aktywny numer telefonu u operatora korzystającego z polskich zasobów numeracji (+48).
4.
Przed złożeniem Zamówienia, Zamawiający powinien zapoznać się z treścią niniejszego
Regulaminu dostępnego na stronach www Sprzedawcy.
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Rozdział III Zawarcie Umowy
1.
W celu zawarcia umowy Konsument przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
formularzy znajdujących się na Stronach Megiw Zamówienie.
2.
Usługobiorcy będącemu Konsumentem przekazywane są informacje zgodnie z ustawą z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
3.
Ustalenie istotnych warunków Umowy następuje za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej.
4.
Przed zawarciem Umowy Sprzedawca wysyła Konsumentowi informację, że zamówienie
Towaru pociąga za sobą obowiązek zapłaty a Konsument jest zobowiązany do potwierdzenia, iż
ma świadomość, że złożone Zamówienie pociąga obowiązek zapłaty. Po złożeniu przez
Konsumenta w/w oświadczenia Sprzedawca potwierdza Konsumentowi przyjęcie Zamówienia.
5.
Umowa pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia
Zamówienia przez Sprzedawcę. Usługodawca potwierdza Konsumentowi zawarcie Umowy
przesyłając potwierdzenie na wskazany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej.
Wiadomość taka zawiera informacje przeznaczone dla Konsumentów, wymagane przez
obowiązujące przepisy prawa. Do Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W celu uniknięcia
wątpliwości miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.
7.
Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Konsumentowi treści zawartej Umowy
następuje przez:
a.

przesłanie Zamawiającemu na adres e-mail potwierdzenia zawarcia Umowy na odległość,

b.

dołączenie do Towaru dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury);

c.
przesłania Konsumentowi na wskazany adres Umowy w formie pisemnej, która wymaga
podpisania przez Konsumenta.
Rozdział IV.

Towary

1.
Informacje o Towarach, takie jak zdjęcie, opis i – w danym wypadku – skład, dostępne są
na stronach internetowych Megiw , w opisach dotyczących poszczególnych Towarów.
2.
Zdjęcia zamieszczane na stronach Megiw służą prezentacji Towarów. Zdjęcia i opisy
umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów
lub pochodzą od Sprzedawcy.
3.
Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Megiw
podlegają ochronie prawnej.
5.
Wszystkie towary oferowane na stronach Megiw są fabrycznie nowe, wolne od wad
prawnych, oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.
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Rozdział V.

Cena i Płatności

1.
Płatność to czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym
Regulaminie oraz w Umowie wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytułu wykonania Umowy,
stanowiącego sumę Cen poszczególnych Towarów objętych Zamówieniem oraz Kosztów dostawy
i Montażu, pomniejszonych o ewentualne rabaty i zniżki.
2.
Koszt dostawy za Towar obejmuje opłaty za dostawę zamówionych Towarów do
Konsumenta. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów
i usług (VAT).
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Koszt Montażu Towaru obejmuje opłaty za montaż zamówionych Towarów u
Konsumenta. Koszty montażu wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów
i usług (VAT).
4.
Ceny detaliczne Towarów a także koszty Dostawy i Montażu są prezentowane na stronach
Megiw oraz w Cennikach udostępnianych Konsumentowi.
5.
Szczegółowe ustalenia Płatności takie jak wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego
Sprzedawcy za zamówiony przez Konsumenta Towar zawiera zawarta między Sprzedawcą a
Konsumentem Umowa.
6. Płatności dokonywane są na podstawie Umowy i wystawionej przez Sprzedawcę faktur VAT.

Rozdział VI.

Realizacja i dostawa Towarów.

1.
Konsument może składać Zamówienia 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia. Termin
realizacji Zamówień jest uzależniony od rodzaju zamawianego Towaru. Szczegółowe warunki
realizacji Umowy i dostawy Towaru reguluje zawarta między Sprzedawcą a Konsumentem
Umowa oraz Zamówienie.
2.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia Megiw.
O zamknięciu Megiw w danym dniu Sprzedawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem
poprzez ogłoszenie na stronach internetowych Megiw.
3.
Zobowiązania Konsumenta wynikające z Umowy są wykonane z chwilą uiszczenia na
rzecz Sprzedawcy całej należności za Towar i dostawę oraz odbioru Towaru dostarczonego
zgodnie z Zamówieniem.
4.
Świadczenie Sprzedawcy wynikające z Umowy jest spełnione z chwilą wydania
Zamawiającemu Towaru zgodnie z Zamówieniem.

Rozdział VII. Wysyłka
1.
Szczegółowe warunki realizacji Umowy i dostawy Towaru reguluje zawarta między
Sprzedawcą a Konsumentem Umowa oraz Zamówienie.
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2.
Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci
paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
Rozdział VIII.

Prawo odstąpienia od Umowy

1.
Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez
podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający lub osoba
trzecia upoważniona przez Zamawiającego do odbioru Towarów weszła w posiadanie Towarów.
W przypadku Umów, których przedmiotem jest zamówienie usługi bieg terminu do odstąpienia od
umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
2.
Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu
będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umów:
a)
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
b)
świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
c)
w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający
krótki termin przydatności do użycia;
)

d)
w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia
lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e)
w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f)
w której Zamawiający wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż
te, których wykonania Zamawiający żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne
niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje
Zamawiającemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
g)
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
h)
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, przy czym Sprzedawca nie
świadczy usługi prenumeraty;
3.
W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający powinien
poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy, wskazanych na
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stronie internetowej sklepu w zakładce „Kontakt” lub wysyłając stosowne pismo listownie lub
pocztą elektroniczną.
4.
Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w ust. 1, wystarczające jest
wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu uprawnienia do
odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6.
W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od
Zamawiającego Płatności, w tym Koszty Dostawy, niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie
nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał informację o wykonaniu przez Zamawiającego
prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot Płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały wybrane przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia. Niezależnie
od sposobu zwrotu Płatności, nie są z tego tytułu pobierane jakiekolwiek opłaty.
7.
Po wykonaniu przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od umowy zobowiązany jest on
do zwrotu dostarczonych Towarów Sprzedawcy. Towary należy odesłać na adres Sprzedawcy
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający
poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający
odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
8.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej,
do czasu otrzymania zwrotu Towarów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.
W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Usługodawca może skorzystać ze
wzoru formularza odstąpienia od Umowy. Wzór formularza doręczany jest również Usługodawcy
na adres e-mail. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe

Rozdział XI. Postępowanie reklamacyjne
1.
Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne
zakupionego Towaru oraz zamawianych Usług na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym..
2.

Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Towarów Megiw, mogą być zgłaszane:

a)
na piśmie, na adres Sprzedawcy Megiw Sp. z o.o., ul. Gomułki 2a, 44-121 Gliwice, w tym
za pomocą wzoru formularza reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 12 poniżej;
b)

pocztą elektroniczną, na adres: megiw@megiw.pl

c)

za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronach Megiw

3.
Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres
korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie
przyczyny reklamacji oraz treści żądania. W miarę możliwości reklamacje dotyczące Towarów lub
dostawy powinny zawierać również numer Zamówienia (jest on widoczny w potwierdzeniu
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przyjęcia Zamówienia). Oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może
ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
4.
O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 30 dni od ich
otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6 – 7 poniżej.
5.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację
listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od
sposobu złożenia reklamacji.
6.
Jeżeli Zamawiający będący Konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady
zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając
kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie
14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione.
7.
Zamawiający będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu
reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,
świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.
8.
Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Zamawiający może
wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona.
9.
Jeśli na dany Towar została udzielona gwarancja, informacje o sposobie wykonywania
uprawnień wynikających z gwarancji oraz o podmiocie odpowiedzialnym (gwarancie), są zawarte
w oświadczeniu gwarancyjnym (np. w dokumencie gwarancji, jaki w danym wypadku zostanie
dołączony do Towaru lub innym dokumencie lub oświadczeniu).
10.
Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu
rękojmi.
Rozdział XII Pozasądowe dochodzenie roszczeń i platforma ODR
W przypadku dostarczenia Towaru zawierającego wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo
do skorzystania z drogi postępowania reklamacyjnego, zgodnie z Rozdziałem 11
Regulaminu. Jednocześnie Konsumente ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed Stałym
Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie
Inspekcji Handlowej. Rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów
prowadzi Prezes UOKiK, dostępny pod adresem:
https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php. Konsument może także złożyć skargę za
pośrednictwem
unijnej
platformy
internetowej
ODR,
dostępnej
pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu
postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Jednocześnie zwracamy uwagę, że do skorzystania z
drogi pozasądowego załatwienia sprawy konieczna jest zgoda obu stron.
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Rozdział XIII. Przetwarzanie danych osobowych
1.
Administratorem danych osobowych jest Megiw Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gliwicach (adres siedziby: ul. Gomułki 2a, 44-121 Gliwice ) . Dane przetwarzane są
przez Megiw w celu: rejestracji i utrzymania konta, zawierania i wykonania umów sprzedaży,
obsługi procesów reklamacyjnych a także udzielania odpowiedzi na wysłane do sklepu zapytania.
W razie zgody na otrzymywanie Newslettera, dane są przetwarzane przez administratora danych
także w celu wysyłania na adres e-mail treści marketingowych dotyczących oferty Megiw. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne zawarcia i wykonania Umowy i/lub otrzymywania
Newslettera. Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
2.
Podanie danych osobowych jest niezbędne składania Zamówień na towary oferowane przez
Megiw. Jednocześnie informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z niektórych
usług, w szczególności takich jak zawieranie i wykonanie umów sprzedaży na odległość.
3.
Przeglądanie stron Megiw4 i zapoznawanie się z ogólnodostępnymi treściami, nie wymaga
rejestracji w systemie i podawania danych osobowych.
4.
Przetwarzanie danych osobowych Zamawiających w celach marketingowych oraz w celu
wysyłania informacji handlowych na adres e-mail lub numer telefonu następuje wyłącznie za
odrębnie wyrażoną zgodą zainteresowanych osób. Wysyłanie Newslettera może być w każdym
momencie anulowane.
Rozdział XIII. Usługa Newsletter
1.

Usługa Newslettera jest świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

2.
Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Megiw Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (adres siedziby: ul. Gomułki 2a, 44-121 Gliwice ).
Dane przetwarzane są w celu świadczenia usługi Newslettera. Podanie danych (adresu e-mail) jest
dobrowolne, ale niezbędne do subskrypcji Newslettera. Zamawiającym przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
3.
Świadczenie usługi Newslettera polega na cyklicznym przesyłaniu środkami komunikacji
elektronicznej informacji handlowych, w szczególności dotyczących oferty Megiw oraz promocji
Towarów znajdujących się w ofercie Megiw oraz rabatów udzielanych Konsumentom.
4.
Usługa świadczona jest dla Konsumentów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie
Newslettera. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
5.
Aby zamówić Newsletter Megiw, Konsument wypełnia formularz zapisu na Newsletter.
Subskrypcja Newslettera rozpoczyna się z chwilą dokonania zamówienia.
6.
Wysyłanie Newslettera może być w każdym momencie anulowane przez Konsumenta.
Konsument ma możliwość rezygnacji z Newslettera poprzez kliknięcie w link rezygnacyjny
dołączany do każdego wysłanego Newslettera.
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7.
Żądanie zaprzestania wysyłania Newslettera zostaje niezwłocznie potwierdzone przez
Sprzedawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Konsumenta.

Rozdział XIV. Cookies
1.
Podczas korzystania z stron Megiw w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie
informacje tekstowe w formie tzw. cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane
informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu
internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
2.

W ramach niniejszego Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron
internetowych Megiw, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
serwisu,
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika
3.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób,
aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej
bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu
internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany
ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym
użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym
użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
4.
Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych
usług w ramach stron Megiw. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast
braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie, do których dostęp nie
wymaga logowania.
5.
Zgoda na przechowywanie ciasteczek – Przez korzystanie ze stron Megiw użytkownik
wyraża zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej.
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Jeżeli przeglądarka internetowa nie zostanie skonfigurowana przez użytkownika w sposób
wyłączający możliwość przechowywania ciasteczek na urządzeniu, niniejsza witryna zainstaluje
ciasteczka niezwłocznie po jej załadowaniu. Jeśli użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowanie
ciasteczek w jego urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, że samodzielnie usunie zainstalowane
ciasteczka poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki
internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy
wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki.

Rozdział XV. Postanowienia końcowe
1.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca informuje, że:

a.
nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani
kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym;
b.
nie pobiera od Konsumentów kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji
finansowych;
c.
nie oferuje dostarczania treści cyfrowych ani nie zawiera za pośrednictwem stron Megiw
umów o dostarczanie takich treści;
d.
nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), o ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa;
2.

Umowy ze Sprzedawcą są zawierane w języku polskim.

3.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4.
Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014
r., poz. 101 z późn. zm.).
5.
Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej, w tym w formacie PDF, na
stronach Megiw.
6.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w
przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego
Regulaminu lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany
danych Sprzedawcy, a także w celu usprawnienia działania stron internetowych Megiw i obsługi
Konsumentów.
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7.
O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadamia zarejestrowanych Zamawiających na
adres e-mail. Informacja o zmianie Regulaminu jest również zamieszczana w widoczny sposób na
stronach internetowych Megiw.
8.
Zmieniony Regulamin wiąże Zamawiających w terminie 14 dni od daty powiadomienia o
zmianie Regulaminu, dokonanego zgodnie z powyższymi punktami.
9.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1. 04.2017r.
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