
 

REGULAMIN ZAKUPÓW 

[ obowiązuje od 07.11.2013 r. ] 

 

Sklep internetowy Studia Realizacji Myśli Twórczych , działający pod adresem http://www.studiormt.net/, 

prowadzony jest przez Studio Realizacji Myśli Twórczych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Łomżyńskiej 

15/25/5. Firma „STUDIO REALIZACJI MYŚLI TWÓRCZYCH” wpisana jest do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej i posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 824-108-99-51, 

REGON 016311466. 

Słowniczek: 
 

Sklep - prowadzony przez Studio Realizacji Myśli Twórczych , działający pod adresem 

http://www.studiormt.net/, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; 

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy; 

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi 

realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy; 

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

dokonująca zakupów w Sklepie; 

Konsultant - osoba obsługująca Klienta; 

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię 

zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat 

z tytułu zamówień; 

Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub 

stacjonarne lub na poczcie; 

 

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.  
 

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o 

towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie http://www.studiormt.net/ 

2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej. 

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe 

http://www.studiormt.net/ 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez 

Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego 

korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:  

a. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS 

b. Procesor: 1 GHz 

c. RAM: 1 GB pamięci RAM 

d. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca 

e. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768 

f. Sterowanie: klawiatura, mysz 

g. Opcjonalnie: słuchawki 

h. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 

kbit/s 

i. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google 

Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10) 



4. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty 

elektronicznej. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy 

sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie 

przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o 

przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o 

potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień. 

5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:  

a. wyboru zamawianych towarów lub usług, 

b. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona 

faktura (mogą to być różne adresy), 

c. wyboru sposobu płatności. 

6. Maksymalna liczba identycznych towarów objętych jednym zamówieniem nie może 

przekraczać 10 sztuk. 

7. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców 

Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep 

zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty 

zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-

mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. 

8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u 

dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w 

czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), 

Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. 

Klient ma następujące możliwości:  

a. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie 

zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z 

obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne, 

b. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje 

zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia. 

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą 

opisaną w Dziale VII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty. 

9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. 

Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż 

do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego 

dostawców.  

 

 

II. Zmiany w zamówieniach.  

 

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania 

zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Konsultantem 

za pośrednictwem adresu email: sklep@studiormt.net lub telefonicznie. 

2. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu 

należności będą przyjmowane tylko poprzez adres sklep@studiormt.net. 
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III. Ceny towarów. 

  

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:  

a. podawane są w złotych polskich, 

b. zawierają podatek VAT, 

c. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych, 

d. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy. 

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 

3. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i 

wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na 

ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, 

warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. 

5. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. 

Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.  

 

IV. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia. 

 

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu. 

2. Zamówienia są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

3. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W 

przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności 

pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z 

reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. 

 

V. Reklamacje.  

 

1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki 

gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. 

2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z 

uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we 

wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu 

niezgodności towaru z umową. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące 

Klientowi od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie 

niezależnymi. 

3. Sklep, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z 

reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o 

dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie 

wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu 

wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty 

związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po 

pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot 

należności Klientom. Nadpłaty. 



 

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy.  

 

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą 

fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub 

gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty 

odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz 

dokonać zwrotu towaru do Sklepu. 

2. Zwracane towary muszą być kompletne. Książki z płytami CD muszą być zwracane w 

oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w 

ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie (wzór oświadczenia 

na dole strony WYDAWNICTWO - http://www.studiormt.net/) na adres: 

Studio Realizacji Myśli Twórczych - Zwroty i Reklamacje 

ul. Łomżyńska 15/25 m.5, 03-762 Warszawa 

Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. 

3. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, 

zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty. 

 

VII. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.  

 

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności 

wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni 

roboczych. 

2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na 

rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem 

tradycyjnym lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, 

z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie 

(nadpłata) Nadpłata z konta Klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta 

wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za 

pośrednictwem adresu email: sklep@studiormt.net. Sklep zastrzega sobie prawo do 

zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu. 

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie 

terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie 

wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże 

Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi 

odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to 

z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub 

błędnego numeru konta. 
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VIII. Dane osobowe.  

 

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych 

osobowych w bazie Studio Realizacji Myśli Twórczych oraz na ich przetwarzanie dla celów 

realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak 

zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient 

ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający 

dostęp do nich osób trzecich. 

3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane 

przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach 

dostępnych w Sklepie. 

4. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz 

żądania usunięcia.  

 

IX. Ochrona danych osobowych 

 

1. Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie są przetwarzane przez Studio Realizacji 

Myśli Twórczych  z siedzibą w Warszawie przy ul. Łomżyńskiej 15/25 m.5. 

2. Powierzone nam dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres 

poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą: 

- w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień 

- jeżeli wyrazisz na to zgodę w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert 

marketingowych oraz informacji handlowych przez Studio Realizacji Myśli Twórczych.  

3. Prawa dostępu do danych: Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich 

poprawiania – poprzez kontakt z obsługą sklepu na adres email: sklep@studiormt.net. 

Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z 

zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:  

  Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. 
poz. 926, z późn. zm.) 

  Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z 
poźn. zm.) 

  rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych 
osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). 

 

 

 

 

mailto:sklep@studiormt.net


 

X. Postanowienia końcowe.  

 

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Studio Realizacji Myśli Twórczych. 

2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary 

są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców. 

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów 

pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za 

usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na 

komputerze używanym przez Klienta. 

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji 

Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. 

5. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu 

właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku 

(Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach 

sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., 

poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów 

oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 

2000r.,poz.271 z późn. zm.). 

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07 listopada 2013 roku. 

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą 

w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich 

na stronie http://www.studiormt.net/oferta.html. Zamówienia złożone przed datą wejścia w 

życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów 

obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 
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