§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa reguluje kwestie
dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Aviolights.com dostępnego pod adresem
https://www.aviolights.com.
2. Właścicielem Sklepu Internetowego Aviolights.com jest firma Skydream sp. z o.o. z
siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Dworcowej 15a, NIP: 6521722443, Regon:
242876957, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413056.
3. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem: info@aviolights.com, telefonicznie dzwoniąc na numer: +48 607
679 480 lub +48 32 411 01 53 w godz. 8.00 - 16.00. w dni robocze oraz pisemnie na adres: ul.
Cieszyńska 317/4, 43-300 Bielsko-Biała

§ 2 DEFENICJE
1. Właściciel Sklepu, Sprzedający - Właściciel Sklepu Internetowego Aviolights.com, o
którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu;
2. Klient - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną.
3. Przedsiębiorca - Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów art
431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz.
1445 z późn. zm.),
4. Konsument - Klient będący osobą fizyczną z przedsiębiorcą dokonujący czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Sklep - Sklep Internetowy Aviolights.com dostępny pod adresem internetowym
https://www.aviolights.com
6. Regulamin - Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
7. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy,

§ 3. WARUNKI SPRZEDAŻY
1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu
Internetowego Aviolights.com.
2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego
Aviolights.com są: Sprzedający oraz Klient.
3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem, który w celu zawarcia umowy
sprzedaży, musi każdorazowo podać:



adres e-mail oraz dane podane w formularzu zamówienia
zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.

4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią
oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z
1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z
podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia
umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego
akceptacji przez Sprzedającego.
6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny
na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15.00, w soboty, w
niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w
rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po
tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:




wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3

8. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła
wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w
celu:



zaakceptowania zamówienia (oferty) - w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje
zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) - w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia
umowy,

9. Ceny prezentowane na stronach Internetowych Sklepu Aviolights.com podawane są w
polskich złotych (PLN), euro (EUR) i dolarach amerykańskich (USD).

§ 4. SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA ORAZ KOSZT DOSTAWY
1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.
2. Produkty oferowane w Sklepie są produktami dostępnymi. W sytuacjach losowych
związanych z brakiem produktu w magazynie, Właściciel Sklepu zobowiązany jest
poinformować Klienta o ewentualnych opóźnieniach drogą elektroniczną lub telefonicznie.
3. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie, a w
przypadku przesyłki dostarczanej za pobraniem w dniu zawarcia umowy. Czas dostarczenia
towaru do klienta wynosi do 14 dni roboczych.
4. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres przez firmę kurierską
lub Pocztę Polską.
5. Cennik dostaw jest następujący
20 zł brutto – dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie Polski
30 zł brutto – dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski
25 EUR netto – dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej do pozostałych krajów Unii
Europejskiej
30 USD netto - dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej do pozostałych krajów Unii
Europejskiej
45 EUR netto - dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej do pozostałych krajów z poza
terytorium Unii Europejskiej
55 USD netto - dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej do pozostałych krajów z poza
terytorium Unii Europejskiej
6. Sklep AvioLights.com wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. W
przypadku chęci otrzymania faktury VAT prosimy o odznaczenie opcji „Faktura VAT”.
7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych
postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres
e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku paragonu lub faktury
VAT.
8. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki.
9. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości
danych wprowadzonych przez Klienta.
10. Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w
momencie jego dostawy w obecności kuriera lub pracownika poczty. W przypadku
stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie
transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem lub pracownikiem poczty
odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Właściciela Sklepu na wskazany
adres e-mail: info@aviolights.com.

§ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287)
Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania
przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w
formie mailowej i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:



wiadomością e-mail, na adres info@aviolights.com,
w formie pisemnej, na adres SKYDREAM Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 317/4, 43-300
Bielsko-Biała

3. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia
woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:



bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać
w zwykłym trybie odesłane pocztą.

5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1.
nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:









o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
przedsiębiorca nie ma kontroli;










w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo
inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż
części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia
od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z
wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w
umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o
utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument
jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie
dłuższym niż 14 dni na adres Sklepu od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu
wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za zwrot poniesionych przez Konsumenta dodatkowych
kosztów ponad najtańszy sposób dostarczenia towaru oferowany przez Sprzedawcę.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.
9. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje
zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba
że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z
żadnymi kosztami.
10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy
z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 6. REKLAMACJE

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w
zakresie określonym w art. 556 i następne Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
Cywilny.
2. Wada fizyczna towaru jest to niezgodność rzeczy sprzedanej z umową sprzedaży, a wiec
jeśli towar nie posiada odpowiednich właściwości, które powinien mieć ze względu na cel
umowy, wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia. Jeśli towar nie posiada właściwości , o
których sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o których Klient poinformował
Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego
przeznaczenia, lub gdy towar został dostarczony Klientowi w stanie niekompletnym, nie jest
zgodny z wylicytowanym, nie nadaje się do użytku – do celu w jakim jest używany, nie jest
zgodny z opisem i/lub ze zdjęciem.
3. Wada prawna towaru występuje wówczas gdy, stanowi on własność osoby trzeciej albo jest
obciążony prawem tej osoby, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z
decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
4. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru występuje, jeżeli zostanie
stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi.
5. Klient powinien odesłać towar na adres siedziby Sprzedawcy wraz z opisem wady fizycznej
lub prawnej i potwierdzeniem zakupu.
6. W pozostałych przypadkach oraz reklamacje dotyczące świadczenia usług elektronicznych
powinny być dostarczone na mailowo pod adresem e-mail: info@aviolights.com lub
korespondencyjnie na adres Sprzedawcy.
7. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dostarczenia reklamacji do Sprzedawcy.
8. Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu
od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo
wadę usunie. Przepis ten jednak nie ma zastosowania w przypadku, jeśli towar był już
wcześniej wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość
obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
9. Konsument może zamiast usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad lub
zamiast wymiany towaru, żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie towaru do
zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy, albo wymagałby
poniesienia nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
sprzedawcę.
10. W przypadku uznania reklamacji Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokryje
koszty odbioru oraz dostawy i wymiany towaru na wolny od wad.
11. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z
upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu dla Konsumentów obowiązuje
przez okres dwóch lat.
12. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie pomiędzy Przedsiębiorcami na podstawie art.
558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady
fizyczne i prawne rzeczy.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwanym dalej RODO)Sprzedawca informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SKYDREAM Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413056 z siedzibą w CzechowicachDziedzicach (43-502 Czechowice-Dziedzice), ul. Dworcowa 15A, NIP: 6521722443, REGON:
242876957, zwana dalej Administratorem Danych Osobowych.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży
towarów i usług oferowanych przez Administratora Danych Osobowych, na podstawie art. 6
ust 1 lit b. RODO(przetwarzanie w związku z treścią zawartej umowy). Podstawę
przetwarzania stanowić może również art. 6 ust. 1 lit. f RODO tzn. prawnie usprawiedliwiony
interes realizowany przez administratora danych polegający m.in na dochodzeniu roszczeń,
przechowywaniu dokumentacji księgowej, czy realizowaniu Pani/Pana uprawnień
wynikających z rękojmi.
3. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu
zawarcia oraz należytego wykonania umowy.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie zawartych
z nimi umów powierzenia, w zakresie niezbędnym do realizacji usług i produkcji oraz dostawy
towarów, dokonania płatności jak również celów podatkowych, komunikacji elektronicznej
czy wsparcia IT dla Administratora Danych Osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub
do żadnej innej organizacji międzynarodowej
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od dnia zawarcia umowy
sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Administratora Danych Osobowych. W
przypadku sprzedaży samolotów oraz części zamiennych Państwa dane mogą być
przechowywane przez okres dłuższy (30 lat), albowiem producenci przetwarzają je dla celów
bezpieczeństwa ich użytkowników w przypadku stwierdzenia wad fabrycznych, celem ich
poinformowania o wykryciu wady. Po wykonaniu umowy przez Administratora Danych
Osobowych, Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie w celach
archiwizacyjnych, podatkowych, rachunkowych oraz w celu dochodzenia ewentualnych
roszczeń.
Po upływie ww. okresu Pani/Pana dane
będą zniszczone w sposób
uniemożliwiający ich identyfikację.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem a także
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również
uzyskania nieodpłatnej kopii Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez
Administratora Danych Osobowych.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach profilowania.

Kontakt do Administratora Pani/Pana Danych Osobowych:
SKYDREAM Sp. z o.o. , ul. Dworcowa 15A, 43-502 Czechowice-Dziedzice,
telefon: tel. 32 411 01 53, biuro@skydream.pl
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza
zamieszczonego w stopce na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie
Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w
dobrej wierze.
4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem
właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora
Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.
Kupujący może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
(mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Kupujący
będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika
konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie
internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
5. O każdej zmianie Regulaminu Właściciel Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów
poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany
Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych
przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w
brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
6. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21
maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest
platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę
internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących
do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z
internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów
dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za
pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

