
 

 

REGULAMIN SKLEPU   
( Z A L E C E NI A  A K T UA L I Z A C J I  D O  NO WY C H  P R Z E P I SÓ W   

O B O WI Ą Z UJ Ą C Y C H  O D  2 5  G R U D NI A  2 0 1 4  R . )  

LCN POLSKA BIURO DOL NY ŚLĄSK  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego  LCN POLSKA Biuro 
Dolny Śląsk, w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) 
oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest LCN POLSKA Biuro Dolny 
Śląsk, Jarosław Tułaza z siedzibą we Wrocławiu ,  przy ul. Łukasza Górnickiego 33 lok.6, o 
numerze NIP: 898-106-38-71. Regon 930846659, dalej zwanym „Sprzedającym”. 

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lcn.wroclaw.pl prowadzony jest 
przez firmę LCN POLSKA Biuro Dolny Śląsk, Jarosław Tułaza prowadzącą działalność gospodarczą 
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 
Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca 
wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Łukasza Górnickiego 33 lok.6, o numerze NIP: 
898-106-38-71. Regon 930846659, adres poczty elektronicznej: wroclaw@lcn.pl numer telefonu: 
71 348 79 79     

 

 

OKREŚLENIA I DEFINICJE:  

 

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy. 

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za 
pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu. 

Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania 
Dostawy Towarów. 

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas 
Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta 
Klienta w Sklepie Internetowym. 

Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być 
świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży. 



 

 

Konsument - należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną 
dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za 
pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z  działalnością gospodarczą lub 
zawodową tej osoby. 
Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez 
Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi 
prowadzenia Konta Klienta. 

Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu 
znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w 
Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta. 

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą 
osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu 
działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z 
jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin. 

Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, 
wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego. 

Sprzedawca – właściciel sklepu internetowego wymieniony w regulaminie 

Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi 
Sklep Internetowy, działające w domenie www.lcn.wroclaw.pl, 

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony 
Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży. 

Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy 
przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do 
informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które 
pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. 

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w 
Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą. 

 

FUNKCJONOWANIE SKLEPU  

REJESTRACJA 

W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji. 
Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. W celu Rejestracji, 
Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie 
Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do 
Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. 
Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło. 

W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z 
Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

http://www.lcn.wroclaw.pl/


 

 

 W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola 
formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania 
danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych 
danych. 

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach 
marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą 
elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, 
poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta na Trwałym nośniku. 
Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. 

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą 
elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie 
Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą 
elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta 
Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu. 

ZAMÓWIENIA  

Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu 
Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy 
sprzedaży. 

Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej 
Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje 
zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia 
następuje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na 
Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w 
„KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie 
formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk 
„Zakończ i zapłać”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest 
informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych 
kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.  

Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy 
sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.  

Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty 
elektronicznej potwierdzenie jego złożenia, następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, 
Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu 
zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem 
Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w punkcie 3 niniejszego paragrafu i z chwilą jego 
otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.  

Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na 
Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta 
podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres. 



 

 

PŁATNOŚCI  

Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze są podane w wartości 
ceny netto oraz  ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich 
innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o 
których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia. 

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: 

1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja 
zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia 
przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy); 

2. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku 
realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez 
Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia); 

3. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku 
realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez 
Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze 
Sprzedawcy). 

Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o 
terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z 
zawartej Umowy sprzedaży. 

W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, Sprzedawca wyznacza 
Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym 
nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, 
że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W 
wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle 
Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 
Kodeksu Cywilnego. 

DOSTAWA 

Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad. 

Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych 
potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia. 

Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w 
Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2. 

Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w 
Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji 
płatności „za pobraniem”. 

Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w 
formularzu zamówienia. 



 

 

W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) 
przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie 
przesyłki przez Sprzedawcę. 

Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach 
danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia 
przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. 

Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w 
biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej 
Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru pocztą elektroniczną lub 
telefonicznie. 

Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon 
albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. 

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy 
składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie 
próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W 
przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, 
Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie 
z Klientem termin i koszt Dostawy. 

RĘKOJMIA  

Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca 
jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 

Jeżeli Towar ma wadę Klient może: 

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że 
Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy 
na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już 
wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi 
wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego 
przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast 
wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w 
sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w 
porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów 
uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także 
bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. 

żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest 
obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez 
nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu 
Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób 
wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem 
doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty 
naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. 

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą 
na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa 
Sprzedawca. 



 

 

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed 
upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę 
Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się 
przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić 
od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli 
Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od 
Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą 
bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady. 

 

REKLAMACJE 

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować 
w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. 

Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do 
reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez 
Klienta. 

Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych 
świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie 
elektronicznej i przesłana na adres wroclaw@lcn.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien 
zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 
dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi. 

 

WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM 
TELEINFORMATYCZNYM 

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym 
posługuje się Usługodawca:  

komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;  

dostęp do poczty elektronicznej;  

przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 
7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;  

zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;  

włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z 
prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw 
autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany 
jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz 
dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

 



 

 

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW ORAZ REALIZACJI 
ZAMÓWIEŃ  

 

Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na 
stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej 
PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka 
lub wybiera inną dostępną ścieżkę zakupu.  

Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika. 

Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy. 

Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, 
paragonu, rachunku - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać  w formularzu dane, 
niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu. 

Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji 
przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres, lub wybrać formę odbioru osobistego  

W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od 
wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą 
umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu. 

Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w  serwisie internetowym bez podania 
przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. 

Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do 
produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub 
wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: 
wroclaw@lcn.pl 

Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza 
złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób 
dostateczny. 

Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca 
konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym  koszt 
przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu. 

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. 

Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności 
rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego  (zgodnie z zasadą wyrażoną w 
orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób 
dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu 
konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 



 

 

Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o 
odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu 
poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty 
elektronicznej nie jest możliwe. 

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, 
których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów 
nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego. 

 

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

 

W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do 
reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-
mail: wroclaw@lcn.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: 

LCN POLSKA Biuro Dolny Śląsk, 

Ul.Bolesława Prusa 9 

50-319 Wrocław 

 

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:  

imię i nazwisko 

adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu) 

przedmiot reklamacji 

przyczynę reklamacji 

podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą) 

 

Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie. 

O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w 
zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez 
Użytkownika. 

W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy 
towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe -  obniżenia ceny. 

Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od 
umowy. 

 



 

 

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. 
Podane przez Użytkownika dane mogą być  przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w 
Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce 
Prywatności dostępnej pod adresem www.lcn.wroclaw.pl/polityka-prywatnosci-inf-31.html   

  

POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część 
zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika 
w zakładce Regulamin  

 http://lcn.wroclaw.pl/regulamin-zamowien-inf-34.html 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego 
Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 
dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej 
konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu. 

Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, 
będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa 
polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach 
konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883). 

Konsument posiada możliwość z skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania 
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje można znaleźć u swojego lokalnego 
powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub pod następującymi adresami stron: 

- http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/ 

- http://ezakupy.uokik.gov.pl/ 

- https://uokik.gov.pl/ 

POLITYKA PRYWATNOŚCI  LCN POLSKA BIURO DOLNY ŚLĄSK  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa 

informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej 

przez LCN POLSKA Biuro Dolny Śląsk, Jarosław Tułaza z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łukasza 

Górnickiego 33 lok.6 , o numerze NIP: 898-106-38-71 , oraz sposób ich przetwarzania. 

http://www.lcn.wroclaw.pl/polityka-prywatnosci-inf-31.html
http://lcn.wroclaw.pl/regulamin-zamowien-inf-34.html


 

 

DANE OSOBOWE 
 
 

LCN Polska Biuro Dolny Śląsk dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis www.lcn.wroclaw.pl 

ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o 

bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na 

wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, 

o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji 

usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te 

dane dotyczyły. 

RODZAJE I CEL WYKORZYSTANIA DANYCH 

JAWNE DANE OSOBOWE 

Dane osobowe podane na serwisach należących do LCN POLSKA Biuro Dolny Śląsk przy okazji 

wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. 

LCN POLSKA Biuro Dolny Śląsk nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub 

firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie 

podlegają „Polityce Prywatności”. 

COOKIES (CIASTECZKA) 

LCN POLSKA Biuro Dolny Śląsk zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas 

korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do 

komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci 

uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub 

zamówienia. 

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania 

cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach 

oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza 

przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach 

przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby 

blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym 

zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach 

obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne 

funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie. 

SUBSKRYPCJA BEZPŁATNYCH NEWSLETTERÓW 

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do LCN POLSKA Biuro Dolny 

Śląsk wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. 

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów. 

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI 

LCN POLSKA Biuro Dolny Śląsk zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości 

osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem 

niezapowiedzianych wiadomości LCN POLSKA Biuro Dolny Śląsk rozumie informacje odnoszące się 

bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne 

listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, 

inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane 

kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych LCN POLSKA Biuro Dolny Śląsk 

INNE FORMULARZE 



 

 

Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do LCN POLSKA 

Biuro Dolny Śląsk i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez LCN POLSKA Biuro 

Dolny Śląsk nie podlegają „Polityce Prywatności”. 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 

LCN POLSKA Biuro Dolny Śląsk zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację 

uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn.zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, 

uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub 

ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem 

ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy 

na adres wroclaw@lcn.pl 

LCN POLSKA Biuro Dolny Śląsk stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak 

najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub 

niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI  

LCN POLSKA Biuro Dolny Śląsk zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. 

Każdego użytkownika serwisu należącego do LCN POLSKA Biuro Dolny Śląsk obowiązuje aktualna 

„Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, LCN POLSKA Biuro Dolny Śląsk będzie 

informować na stronach serwisu. 

DODATKOWE INFORMACJE 

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, LCN POLSKA Biuro Dolny Śląsk prosi o 

kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu wroclaw@lcn.pl 

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD  UMOWY 

  

            Mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek 

przyczyny. 

             Termin do odstapienia od umowy wygasa po upływnie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w 

posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w 

posiadanie rzeczy. 

          Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (nazwa, 

pełny adres, telefon, faks jeżeli jest dostępny, adres e-mail sprzedającego) o swojej decyzji o 

odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem 

lub pocztą elektroniczną). 

             Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to 

obowiązkowe. 

             Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne 

jednoznaczne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na naszej stronie 

internetowej www.lcn.wroclaw.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu 

mailto:wroclaw@lcn.pl
http://www.lcn.wroclaw.pl/


 

 

niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na 

przykład pocztą elektroniczną). 

            Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację 

dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do 

odstąpienia od umowy.  

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY: 

             W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od 

Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z 

wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia 

oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym 

zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 

             Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez 

Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w 

każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

             Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu 

dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

             Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od 

dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, 

jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

            Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za 

zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do 

stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

          Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, 

których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, 

służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego. 

 

Wzór odstąpienia od umowy :  

 

 

 


