
Regulamin sklepu internetowego 
§ 1 

Postanowienia wstępne 
  

1.Sklep internetowy RH7 dostępny pod adresem internetowym rh7.pl, prowadzony jest przez Agnieszkę 
Karpińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Karpińska WELLNESS TU i TERAZ 
spółka cywilna NIP 8212500912 oraz Rafała Karpińskiego prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
Rafał Karpiński WELLNESS TU i TERAZ spółka cywilna NIP 1181777967 działającymi w ramach spółki 
cywilnej pod nazwą WELLNESS TU i TERAZ spółka cywilna Agnieszka Karpińska, Rafał Karpiński wpisaną 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra 
właściwego ds. gospodarki, o numerach identyfikacyjnych NIP 5242839039, REGON 368061284, 

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem 
Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

 

§ 2 
Definicje 

  

Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WELLNESS TU i TERAZ spółka 
cywilna Agnieszka Karpińska, Rafał Karpiński wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, o numerach identyfikacyjnych 
NIP 5242839039, REGON 368061284, 

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

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym rh7.pl. 
Magazyn - magazyn zlokalizowany w Warszawie adres: ul. Leona Berensona 10C m.5, 03-287 Warszawa,  w 
którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. 
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, w nim gromadzone są dane podane przez 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 – stosownie do cech produktu – 
umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.        



Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od 
pracy. 
Kontakt– kontakt ze sklepem pod numerem telefonu +48 795-900-860 oraz przez formularz kontaktowy za 
pośrednictwem sieci Internet pod adresem http://rh7.pl/kontakt. 
Punkt Odbioru – lokalizacja w której można zrealizować odbiór osobisty złożonego zamówienia 
Administrator danych – Pani Agnieszka Karpińska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka 
Karpińska WELLNESS TU i TERAZ spółka cywilna NIP 8212500912 oraz Rafał Karpiński prowadzący 
działalność gospodarczą pod firmą Rafał Karpiński WELLNESS TU i TERAZ spółka cywilna NIP 1181777967 
działającymi w ramach spółki cywilnej pod nazwą WELLNESS TU i TERAZ spółka cywilna Agnieszka Karpińska, 
Rafał Karpiński  z siedzibą przy ul. Berensona 10C m.5, 03-287 ( tel. 795-900-860, adres e-mail: sklep@rh7.pl),. 
  

§ 3 
Kontakt ze Sklepem 

  

 1    Adres Sprzedawcy: ul. Leona Berensona 10C m.5, 03-287 Warszawa 

 2    Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@rh7.pl 

 3    Numer telefonu Sprzedawcy: 795-900-860 

 4    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 37 1140 2004 0000 3402 7707 0010 

 5    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w         
niniejszym paragrafie. 

 6    Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach pon-pt 10:00-18:00 

  

§ 4 
Wymagania techniczne 

  

1. 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, 
• konto poczty elektronicznej - aktywne  
• włączona obsługa plików cookies, 
• zainstalowany program FlashPlayer. 

  

§ 5 
Informacje ogólne 

  

1. 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. 

2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na 
prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego rh7.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek 
ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego rh7.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania 
treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego rh7.pl do celów 
innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach 
internetowych Sklepu Internetowego rh7.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej 
itp.  

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty 
znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 



Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację 
Zamówienia bez zakładania Konta. 

4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 
5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym 

opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w 
trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości 
końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za 
transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w toku transakcji. 

7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisów 
przelewy24.pl  
a) DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd 
Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość 
kapitału zakładowego: 1 697 000 zł 
b.)PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 Sąd Rejonowy 
Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału 
zakładowego: 4 500 000 zł 
  

§ 6 
Zakładanie Konta w Sklepie 

  

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących 
danych: adres e-mail, imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu. 

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. 
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu 

rejestracji. 
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat 

usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. 
  

§ 7 
Zasady składania Zamówienia 

  

1. W celu złożenia Zamówienia należy: 

• zalogować się do Sklepu (opcjonalnie); 
• wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”  
• zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji – opcja „Zakupy bez 

logowania”; 
• jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji wybierając opcję „Zakupy bez logowania”- 

wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma 
nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, 
jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, 

• kliknąć przycisk “Przejdź do realizacji zamówienia” oraz wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w 
zależności od sposobu płatności opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3, za 
pomocą przelewu bankowego lub w odrębnym odnośniku do płatności systemem Przelewy24. 

2. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym 
zamówieniem. 
3. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii 
produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie 
wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.  
4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) 
zamówionego produktu.  
5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub w Formularzu 



zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. 
Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość 
elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest 
oświadczeniem Operatora o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej.  
6. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia 
Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie 
przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając 
wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer 
wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  
7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować 
Klientowi: 
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z 
obowiązku realizacji zamówienia); 
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w 
przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca 
będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); 
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której 
realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta 
wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś 
Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek). 

8. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa 
w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z 
przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Klientowi produkty, co do których 
zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym 
Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta.  
9. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu 
(w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po 
stronie Sprzedawcy), Sprzedawca może anulować zamówienie w całości.  
10. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9-10 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata 
za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej 
części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.   
11. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi 
odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym 
dopuszczalnym przez prawo zakresie. 

  

§ 8 
Modyfikacje zamówienia 

  
1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki z 
przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji można sprawdzić kontaktując się z Sprzedawcą – poprzez 
e-mail: kontakt@rh7.pl lub kontakt telefoniczny: 795900860). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź 
z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. 
W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z 
góry, zwrot różnicy w cenie sprzedaży nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 
2. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się z Sprzedawcą – poprzez e-mail: sklep@rh7.pl lub 
kontakt telefoniczny: 795900860 
 
3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej 
wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do realizacji. 



  

§ 9 
Oferowane metody dostawy oraz płatności 

  

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: 
• Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, 
• Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Leona Berensona 10C m.5, 03-287 Warszawa. 

 
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 

• Płatność przy odbiorze 
• Płatność za pobraniem 
• Płatność przelewem na konto Sprzedawcy 
• Płatności elektroniczne 
• Płatność kartą płatniczą. 

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na 
stronach Sklepu.                                                                                                                         

4. W sytuacji nie odebrania przez klienta zamówienia za pobraniem nie będzie możliwa opcja ponownego 
zrealizowania płatności w takiej formie.                                                                            

5. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia. Ponadto Klient 
nie ma możliwości zapłacić przez podział płatności to znaczy za część zamówienia z góry a za część zamówienia 
przy odbiorze.   
6. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego rh7.pl lub od innego 
podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniających do otrzymania 
rabatu w Sklepie Internetowym rh7.pl.  
7. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. 
Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że 
regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu 
rabatowego jest niemożliwe.                                                                                                             

  

§ 10 
Wykonanie umowy sprzedaży 

  

1. 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. 

2. 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 oświadczenia 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. 

3. W przypadku wyboru przez Klienta: 
• płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do 

dokonania płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie 
zamówienie zostanie anulowane. 

• płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze 
przesyłki. 

• płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze 
przesyłki w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru. 



4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w 
terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez 
Klienta podczas składania Zamówienia. 

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania 
dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego 
zamówienia. 

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: 

• W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - 
od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

• W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, 
7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, o terminie gotowości Produktu do odbioru 
Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany 
w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. 

8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość 
odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów 
po skompletowaniu całego zamówienia. 

9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób: 

• W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - 
od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy 

• W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy 
Sprzedaży. 
10. Dostawa Produktu odbywa się na terenie całej Polski. 

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania 
przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. 

12. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Warunki dostawy 
Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa” natomiast koszty 
dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) w trakcie składania Zamówienia, w tym 
także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

13. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

  

§ 11 
Prawo odstąpienia od umowy 

  

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej 
przez niego osobie innej niż przewoźnik. 

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w 
częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. 

4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 
Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostarcza Sprzedawca, jednak nie jest to 
obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na Adres korespondencyjny 
Sprzedawcy przed jego upływem.  
5.W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie 
prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o 
odstąpieniu od Umowy. 



7. Skutki odstąpienia od Umowy: 

• W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. 
• W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane 
przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z 
wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia 
oferowany przez Sprzedawcę. 
8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez 
Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które 
nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. 

9.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu 
dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

10. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie 
niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. 
Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. 

11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na 
swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. 

12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób 
inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do 
Umowy: 

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji 
Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 

• 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 jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin 
przydatności do użycia, 

• o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został 
poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo 
odstąpienia od Umowy, 

• w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje 
kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, 

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają 
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 
  

§ 12 
Reklamacja i gwarancja 

  

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. 
 
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.  
 
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji, 
w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym, w ciągu dwóch lat od daty wydania mu danego 
produktu przez Sprzedawcę. 
 
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy 
Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego dostępnego u Sprzedawcy. 



Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. dane Klienta składającego reklamację, zwięzły opis wady, 
okoliczności oraz datę jej wystąpienia, żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
 
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a 
jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. 
 
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego 
Regulaminu. 
 
7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt 
wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia 
o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku 
możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność 
niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.                                                                                                                                  
 
8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte 
przy opisie Produktu w Sklepie. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z 
Sprzedawcą. 
                                                       

§ 13 
Zwrot należności Klientom 

  

1. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w 
przypadku: 
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część 
ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; 
b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy 
kurierskiej; 
c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Punkcie Odbioru i było 
uprzednio opłacone z góry; 
d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny. 

2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem 
płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty 
dostawy zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostawy innego 
niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep Internetowy rh7.pl). 

4. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta – jeśli zamówienie było opłacone:  
a) z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;  
b) przy odbiorze u kuriera  
 
5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak 
zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego 
adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle 
Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych 
umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot 
lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych 
lub błędnego numeru rachunku bankowego.  
 



6. W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w Punkcie 
Odbioru, a zamówienie: 
a) zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w Punkcie Odbioru; 
b) zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w 
ust. 3 i 4. 

7. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, 
karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, 
przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym 
paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. 

  
§ 14 

Promocje 
  

1. Na stronach Sklepu Internetowego rh7.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej 
„Promocjami”). Promocje dzielą się na: 
a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, 
określonym każdorazowo na stronie produktu; 
b) promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy 
lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych 
warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze; 
c) pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient 
otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty 
znajdujące się na stronie Promocji; 
d) zestawy promocyjne - przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego 
się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w koszyku promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na 
wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich. 

2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.  
 
3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego rh7.pl, chyba że regulamin danej 
promocji będzie stanowił inaczej.  
 
4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.  
 
5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich 
skład zostaną skompletowane w Magazynie.  
 
6. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu 
lub zestawu promocyjnego, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email 
wskazany w zamówieniu. 
 
7. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z 
zamówienia, o której mowa w § 11 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu 
promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub 
zestawu promocyjnego.  
 
8. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte 
w niniejszym paragrafie. 

  

§ 15 



Ochrona Danych osobowych w Sklepie  
  

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Pani Agnieszka 
Karpińska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Karpińska WELLNESS TU i TERAZ spółka 
cywilna NIP 8212500912 oraz Rafała Karpińskiego prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Rafał 
Karpiński WELLNESS TU i TERAZ spółka cywilna NIP 1181777967 działającymi w ramach spółki cywilnej pod 
nazwą WELLNESS TU i TERAZ spółka cywilna Agnieszka Karpińska, Rafał Karpiński   
z siedzibą przy ul. Berensona 10C m.5, 03-287 (tel. 795-900-860, adres e-mail: sklep@rh7.pl). 

2. Administrator danych przetwarza dane osobowe klientów w następujących celach:  

a) rejestracji konta w Sklepie  

c) realizacji umowy sprzedaży 

w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie. 

3. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celów określonych  
w pkt. 2. Niepodanie danych osobowych przez Klienta skutkować będzie brakiem możliwości dokonania zakupów 
w Sklepie i realizacji umowy sprzedaży. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów w zakresie pkt 2 lit. a jest przesłanka legalności 
określona w art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda osoby której dane dotyczą. W zakresie pkt 3 lit. b i c jest to przesłanka 
legalności przetwarzania danych osobowych określona w art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne 
do wykonania umowy, której stroną jest  osoba, której dane dotyczą. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej dane osobowe Klientów mogą być 
powierzane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych 
Klientów mogą być, w przypadku korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, przewoźnicy lub 
pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora danych.  

6. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży lub 
posiadania przez Klienta konta w Sklepie.  

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych, danych osobowych Klientów, Klientom przysługuje 
prawo do:  

• dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; 

• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

• usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; 

• ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO. 

8. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
a) RODO, tj. zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. W przypadku uznania przez Klienta, iż przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, 
Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

 



10. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez niego w 
procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym rh7.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego 
rh7.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym 
rh7.pl.                                                                                                                                  

11. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są 
w celu realizacji Umowy Sprzedaży. 

12. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

• W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, 
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi 
realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 
5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być 
poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta na stronie sklepu ( zakładka „Moje 
konto”)                                                                                                         

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych 
osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże 
umowy.                                                                                                                                               

14. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie 
internetowej Sklepu Internetowego rh7.pl poświęconej polityce prywatności. 

  

§ 16 
Postanowienia końcowe 

  

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: 
technicznych, 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. 
3. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego rh7.pl nie stanowią oferty w 
rozumieniu kodeksu cywilnego.  
4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego rh7.pl były na 
najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu 
Internetowego rh7.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub 
też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego rh7.pl.  
5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za 
blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany 
przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze 
używanym przez Klienta.                                                                                 
6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego rh7.pl używane są w celach 
identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności 
przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).  
7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedawcy statystyk swojej 
obecności i aktywności w Sklepie Internetowym rh7.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać 
wykorzystane do analizy aktywności Klientów.  
8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy rh7.pl 
korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są 
odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w 
dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich 
przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w 



korzystaniu z Sklepu Internetowego rh7.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia 
zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie 
powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce 
Prywatności.                                                                                                                                        
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa polskiego i Unijnego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679. 

 


