
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.AKCESORIAMATRYK.PL

§ 1
Definicje 

1. Za Sprzedawcę uważa się osobę fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą pod firmą MATRYK MEBLE MAREK GRABOWSKI z 
siedzibą w Twardogórze przy ul. Partyzantów 43, wpisaną do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez 
ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6191529920, REGON 
020221731.

2. Za klienta uważa się każdy podmiot dokonujący zakupu za 
pośrednictwem sklepu.

3. Konsument- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach
Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej 
działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sklep- Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem 
internetowym www.akcesoriamatryk.pl

5. Regulamin- niniejszy regulamin Sklepu.
6. Umowa zawarta na odległość- umowa zawarta z Klientem w ramach 

systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej 
obustronnej obecności, z wykorzystaniem jednego lub większej liczby 
środków porozumiewania się na odległość.

7. Koszyk- element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta 
Produkty do zakupu.

8. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do 
zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

9. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży Produktu zawierana między 
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.



§ 2
Postanowienia wstępne 

1. Złożenie zamówienia na stronie internetowej www.akcesoriamatryk.pl 
wiąże się z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

2. Ceny obowiązujące w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami 
brutto (uwzględniają podatek VAT).

3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje 
po uprzednim dokonaniu prawidłowego zamówienia tj. prawidłowe 
wybranie produktów, wybór sposobu płatności, wybór sposobu przesłania
towaru bądź towarów. 

4. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego przyjęcie oraz 
przyjmuje zamówienie do realizacji.

5. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przedpłata przelewem- 
Klient zobowiązuje się do dokonania płatności w terminie dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W sytuacji 
nieterminowej płatności przedpłaty przez Klienta, zamówienie zostanie 
anulowane; płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki- Klient 
zobowiązuje się do dokonania płatności przy odbiorze. 

6. W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, 
terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, towar będzie 
gotowy do odbioru we wskazanym przez Sprzedawcę terminie.

8. Klient ma do wyboru fakturę lub paragon. 
9. Towary o długości powyżej 1.7 m są uznawane przez spedycję jako 

dłużyca, co wiąże się z wyższym kosztem wysyłki takich towarów. 



§ 3
Prawa i obowiązki w przypadku odstąpienia od Umowy

Sprzedaży zawartej na odległość

1. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu towarów zakupionych na 
podstawie Umowy Sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni 
bez podania przyczyny zwrotu zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 
roku o prawach konsumenta art. 27.

2. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia potwierdzenia odbioru przesyłki.
3. Klient może odstąpić od Umowy, składając formularz oświadczenia o 

odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić 

towar bądź towary na własny koszt.
5. W przypadku zwrotu, towar ma być w stanie nie zmieniającym jego 

właściwości i charakteru.
6. Zwracany towar przez Klienta powinien być w oryginalnym opakowaniu.

      UWAGA! Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody powstałe przy
transporcie.

       FORMY PŁATNOŚCI: 
• Przedpłata na konto firmy
• Bank: Bank Spółdzielczy Oleśnica O. Twardogóra
• Numer rachunku: 29 9584 1047 2005 0503 1206 0001
• Pobranie przy odbiorze przesyłki
• Gotówka w kasie firmy

KONTAKT ZE SKLEPEM 

1. Adres Sprzedawcy: ul. Leśna 1B, 56-416 Twardogóra
2. Adres e-mail Sprzedawcy: hurtowniamatryk3@wp.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 695 791 023
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 29 9584 1047 2005 0503 1206 0001
5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 8-16.




