
§ 1
Postanowienia wstępne

• Sklep internetowy Hotel Halny, dostępny pod adresem internetowym 

http://www.hotelhalny.com.pl/, prowadzony jest przez BD Poland Sp. z o.o. z 

siedzibą w Konstantynówku 2, 62-561 Ślesin, wpisanego do Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000368697, 

NIP 665-295-91-11, REGON 301579731

• Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do 

Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze 

Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z 

Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

• Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach 

Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością 
gospodarczą lub zawodową.

• Sprzedawca - BD Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Konstantynówku 2, kod 

pocztowy 62-561 Ślesin, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000368697, NIP 665-295-91-11, 

REGON 301579731

• Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

• Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna 

niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, 
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze 

Sklepu.

• Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem 

internetowym http://www.hotelhalny.com.pl/,

• Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach 

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), 

bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem 

jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do 

chwili zawarcia umowy włącznie.

• Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

• Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza 

Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży 

Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

• Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez 
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Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

• Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający 

utworzenie Konta.

• Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie 

umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie 

Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym 

sposobu dostawy i płatności.

• Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane 

przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i 

modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

• Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem 

Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

• Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta 

między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu –

umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

• Adres Sprzedawcy: Konstantynówek 2,  62-561 Ślesin, 

• Adres e-mail Sprzedawcy: info@hotelhalny.com.pl

• Numer telefonu Sprzedawcy: 724 299 908

• Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PL 29 1050 1735 1000 0090 8019 

3544

• Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów 

telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

• Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 –

16:00.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania 

zamówień na Produkty, niezbędne są:

• urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową 
typu Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do 

internetu

• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

• włączona obsługa plików cookies,
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§ 5
Informacje ogólne

• Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi 

odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, 

spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub 

niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną 
Klienta.

• Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie 

zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu 

możliwe przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych 

umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

• Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto 

(uwzględniają podatek VAT).

§ 6
Wykonanie umowy sprzedaży

• Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po 

uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza 

zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

• Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego 

otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. 

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje 

poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail 

na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej 

Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu 

Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia 

Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości 

e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

• W momencie zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą po 

stronie Konsumenta powstaje obowiązek płatności na rzecz Sprzedawcy, ceny 

wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą 
cenę jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym 

podatkiem bez kosztów dostawy. Zakupione produkty Klient odbiera z 

siedziby sklepu, o której mowa 1 punkt 1. , produkt będzie gotowy do odbioru 

przez Klienta w terminie wskazanym podczas składania zamówienia. O 

gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany 

przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany 

w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

• W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do 

odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

• Odbiór osobisty Produktu odbywa się wyłącznie w siedzibie sprzedawcy.

§ 10
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Prawo odstąpienia od umowy

• Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez Sklep produktów, 

Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej 

faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach 

konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od zawartej Umowy przed 

rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek 

przyczyny poprzez kontakt telefoniczny ze Sklepem.

• W przypadku złożenia przez Konsumenta fałszywego Zamówienia lub 

niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez jej nieopłacenie lub 

nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania 

zamówionych produktów), Sprzedawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia 

jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Konsumenta.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

• Umową Sprzedaży objęte są Produkty hotelowe, wytwarzane na zamówienie 

klienta.

• W przypadku wystąpienia wad niemieszczących się w normach zakupionego u 

Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy 

dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

• W przypadku wystąpienia wad niemieszczących się w normach zakupionego u 

Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy 

dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, 

strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

• Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres 

info@hotelhalny.com.pl. Po otrzymaniu przez Spółkę reklamacji, o której 

mowa w ust. 2, zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż 
w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. Spółka potwierdzi 

otrzymanie reklamacji złożonej przez Konsumenta na podany przez niego 

podczas zgłoszenia adres mailowy.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

• Do wykonywania Usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Konsumentów, 

stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w 

szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r 

o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827),

• Wszelkie spory pomiędzy Spółką, a Konsumentem odnoszące się do realizacji 

Usług przez Spółkę będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo 

według przepisów prawa polskiego.

§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

• Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem 

4



Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

• Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem 

Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli 

Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

• Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego jest 

Administrator Strony Internetowej oraz Sprzedawca Sklepu.

• W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu 

płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia 

zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu 

powyższe płatności w Sklepie internetowym.

• Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie 

wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia 

Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13
Postanowienia końcowe

• Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

• Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z 

ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów 

płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację 
postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca 

poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

• W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: 

Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy 

o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

• Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania 

reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za 

pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
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