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Regulamin Sklepu Internetowego Piu Moda  

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki sprzedaży 

za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresami: www.piumoda.pl 

oraz www.piumoda.com.pl.  

Właścicielem w/w sklepu oraz domen jest KD Moda Rafał Drygiel z siedzibą  

w Warszawie przy Al. Gen. W. Sikorskiego 9A/63-A, kod pocztowy 02-758,  

NIP: 822-233-22-15, REGON: 360542937. E-mail: sklep@piumoda.pl  

(zwana dalej Piu Moda).  

 

Niniejszy regulamin stanowi integralną część Transakcji pomiędzy Klientem a Piu Moda 

oraz jest udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą o świadczeniu usług elektronicznych”.  

Regulamin stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 

12 ust. 1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 

2014 r. poz.827, z późn. zm), zwanej dalej „ustawą o prawach konsumenta”, wraz  

z pozostałymi dokumentami (np. fakturą pro-forma, mailowym potwierdzeniem 

zamówienia), które są sporządzane podczas zawierania Transakcji.  

Po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient na formularzu elektronicznym 

potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu Sklepu Internetowego  

Piu Moda. Sama rejestracja w serwisie nie zobowiązuje do składania zamówień.  

Pozasądowe rozwiązywanie sporów 

10 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy o pozasądowym rozwiązywaniu 

sporów, więcej informacji pod tym linkiem 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show 

 

I. DEFINICJE  

Pojęcia użyte w poniższym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:  

1. Sklep internetowy – serwis on-line, prowadzony przez Piu Moda, pod adresami: 

www.piumoda.pl oraz www.piumoda.com.pl, za pośrednictwem, którego Klient może 

nabywać Towar, zwany dalej również „Piu Moda”. 

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, 

nabywająca Towar za pośrednictwem Sklepu Internetowego.  

3. Towar – produkt oferowany w Sklepie Internetowym. 

4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, wyrażające chęć zakupu Towaru  

za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Klient dokonuje zamówienia Towaru poprzez 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
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prawidłowe wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie  

www. Sklepu Internetowym, zwanego dalej również Formularzem zamówienia. 

5. Umowa sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Piu Moda, na 

podstawie, której Piu Moda zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Klienta własności 

zamówionego Towaru oraz jego wydania, zaś Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny 

za Towar. Zawarcie umowy sprzedaży następuje, z chwilą potwierdzenia złożenia 

Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie  

z postanowieniami niniejszego regulaminu.  

6. Płatność – świadczenie pieniężne dokonywane przez Klienta z tytułu umowy 

sprzedaży.  

 

II. INFORMACJE OGÓLNE  

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach 

Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz 

ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121,  

z późn.zm), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”.  

2. Aby korzystać ze Sklepu internetowego należy dysponować urządzeniem z dostępem 

do Internetu.  

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za 

pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu 

www.piumoda.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.  

4. Wszystkie oferowane towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych  

i prawnych.  

5. Na stronie internetowej Sklepu mogą znajdować się informacje o pakietach 

promocyjnych obniżających ceny towarów, zgodnie z rabatem określonym 

każdorazowo na stronie danego Towaru.  

6. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO  

1. Rejestracja nie jest wymagana do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. 

Klient może złożyć zamówienie bez rejestracji w sklepie za pośrednictwem Formularza 

zamówienia dostępnego na stronie www. Sklepu Internetowego, po zapoznaniu się  

z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją. Akceptacja następuję poprzez złożenie 

oświadczenia w treści Formularza zamówienia. 
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2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie przez Klienta treści 

formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej 

Sklepu  

3. W celu rejestracji konta Klienta należy wypełnić formularz „danych zamawiającego” 

poprzez wypełnienie odpowiednich rubryk oraz podanie następujących danych: adresu 

e-mail oraz hasła. Klient powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu 

bezpiecznego hasła i zachowaniu poufności hasła dostępu do konta. Aby założyć konto 

internetowe konieczne jest m.in. wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie 

danych osobowych przez zaznaczenie okienka znajdującego się pod formularzem 

„danych zamawiającego”.  

4. Po wypełnieniu przez Klienta formularza „danych zamawiającego”, po zapoznaniu 

się przez Klienta i zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu oraz po wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzeniu woli założenia konta 

poprzez naciśnięcie przycisku „Załóż konto” na adres e-mail podany przez Klienta 

zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne 

prawem wymagane informacje.  

5. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym 

informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w 

formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce Newsletter.  

W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient będzie otrzymywać na podany przez siebie 

adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu, a także inne 

informacje handlowe wysyłane przez Sklep. Klient może w dowolnym momencie 

zrezygnować z Newslettera poprzez wysłanie wiadomości na info@piumoda.pl w celu 

żądania zaprzestania dostarczania Newslettera lub poprzez kliknięcie linku rezygnacji 

zawartego w każdym otrzymanym Newsletterze.  

6. Złożenie zamówienia przez Klienta należy rozumieć, jako dodanie do Koszyka 

Towarów z oferty Sklepu oraz poprzez wypełnienie Formularza zamówienia oraz 

oświadczenia o akceptacji Regulaminu zgodnie z informacjami podanymi w formularzu.  

7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu 

zamówienia do realizacji a także zestawienie wybranych Towarów, adres dostawy, 

wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki. W razie braku otrzymania takiej 

informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub 

mailową. Sklep piumoda.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub za 

pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, jeśli w 

trakcie weryfikacji zamówienie nie będzie potwierdzone może to skutkować 

anulowaniem zamówienia przez Sklep.  

8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 

Realizacja zamówień Klientów następuje, po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta 

za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz po akceptacji treści Regulaminu.  
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9. Piu Moda zobowiązuje się do dostarczenia Klientom Towarów wolnych od wad. Sklep 

Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku braku zapłaty 

za zamówienie.  

10. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego wyrażona jest  

w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Koszty dostawy Towaru różnią się w 

zależności od wybranej formy płatności, cennik podany jest na stronie: 

https://www.piumoda.pl/pl/i/Koszty-dostawy/8  

11. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar jak również o kosztach dostawy 

ponoszonych przez Klienta jest on informowany podczas składania zamówienia, a także 

w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży tj. potwierdzeniem 

zamówienia przez Klienta.  

 

IV. DOSTAWA  

1. Zamówiony towar będzie dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej pod 

wskazany przez Klienta adres bądź odebrany przez Klienta osobiście w siedzibie  

Piu Moda zgodnie z dyspozycją złożoną przez Klienta w chwili składania zamówienia.  

2. Czas realizacji zamówienia wynosi zwyczajowo 3 dni robocze od dnia zaksięgowania 

przez Sklep pełnej ceny za zamówienie i odbywa się w dni robocze. W razie 

konieczności skompletowania zamówionych Towarów przez Sklep czas realizacji 

zamówienia (3 dni robocze) należy liczyć od dnia skompletowania wszystkich 

zamówionych przez Klienta Towarów. Maksymalny czas dostawy w przypadku 

konieczności skompletowania Towarów wynosi 14 dni roboczych. 

3. O szczegółach zamówienia i zmianach statusu zamówienia informujemy  

za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.  

 

V. PŁATNOŚCI  

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony Towar, w tym za koszty 

dostawy. W Sklepie płatności za towar można dokonywać wyłącznie w złotych polskich 

(PLN), w następujący sposób:  

a. przelewem - na rachunek bankowy Sklepu (nr 34 1020 1013 0000 0002 0333 9579) 

prowadzony przez PKO BP - po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem numer 

rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Towar będzie wysyłany 

po wpływie pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy Sklepu. 

b. „za pobraniem” – płatne gotówką kurierowi dostarczającemu przesyłkę 

c. płatności online – podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media 

S.A. 

https://www.piumoda.pl/pl/i/Koszty-dostawy/8
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d. kartami płatniczymi – Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, 

Maestro – zamówienie jest w realizacji od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. 

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez 

klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu środków na rachunek bankowy 

przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 

 

2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia 

opłaty za złożone zamówienie w terminie do 5 dni roboczych od daty potwierdzenia 

zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane. Istnieje 

możliwość przedłużenia terminu zapłaty przez wiadomość wysłaną drogą elektroniczną 

przez Klienta, po uprzednim uzgodnieniu z Piu Moda.  

 

 

VI. ZWROTY  

1. Klient mający status konsumenta, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego może 

odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania 

jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, 

licząc od dnia wydania Towaru, tj. do dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez 

konsumenta lub:  

• w przypadku, gdy konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele 

Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin 

czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie 

ostatniego Towaru, partii lub części;  

• w przypadku, gdy konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące dostarczenie 

Towarów partiami lub w częściach, termin czternastodniowy należy liczyć od 

momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.  

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest konsumentowi za 

pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.  

3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi 

w wypadkach określonych wart. 38 ustawy o prawach konsumentach, zwanemu dalej 

„konsumentem”.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Klient będący 

konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar do Sklepu Internetowego lub 

przekazać go osobie upoważnionej przez Piu Moda niezwłocznie, jednak nie później niż 

w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep Internetowy 

zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie 

Towaru przed jego upływem.  
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5. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej 

opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez 

Konsumenta.  

6. Wszystkie dokonane przez konsumenta płatności, zostaną zwrócone przez Piu Moda 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  

7. Płatności, o których mowa w pkt. 6 powyżej, zostaną zwrócone tym samym 

sposobem, jakiego użył konsument, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, 

który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  

8. Klient nieposiadający statusu konsumenta, nie ma uprawnienia do odstąpienia od 

umowy. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy oraz 

odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru regulują przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

9. Konsument, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem ponosi 

odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania  

z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech  

i funkcjonowania Towaru.  

10. Zwroty przyjmujemy na adres: PIU MODA – sklep internetowy, ul. Trakt Brzeski 

35, 05-077 Warszawa.  

10. Zerwanie plomby gwarancyjnej z zakupionego produktu powoduje utratę 

możliwości zwrotu. 

 

VII. REKLAMACJE  

1. Sklep Internetowy jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli Towar 

sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).  

2. Klient składając reklamację poinformuje Sklep określając rodzaj wady oraz 

oczekiwania w stosunku do realizacji zobowiązań Sklepu. Złożenie reklamacji może 

zostać dokonane poprzez czytelne wypełnienie zalecanego formularza reklamacji, który 

zostanie udostępniony Klientowi przez Sklep Internetowy.  

4. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie na adres Sklepu, Sklep zwraca 

Kupującemu koszty przesyłki pocztowej, w wysokości odpowiadającej najtańszemu 

zwykłemu sposobowi dostarczenia przesyłki oferowanej przez Sklep. 

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez 

Sklep. Za dzień otrzymania reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego 

towaru do Sklepu. Czas dokonania naprawy lub wymiany towaru zgodnie z żądaniem 

reklamacji będzie możliwie najkrótszy.  

6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo 

odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep Internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych 

niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. 
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Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana 

przez Sklep Internetowy albo Sklep Internetowy nie uczynił zadość obowiązkowi 

wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. 

7. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep 

Internetowy usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast 

wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności 

z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby 

nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep 

Internetowy. 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 konsumenta inny sposób zaspokojenia. 

8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej  

z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. 

9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

10. Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny 

od wad albo usunięcia wady. 

11. Sklep Internetowy jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub 

usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 

12. Sklep Internetowy może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli 

doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta 

jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do 

zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest 

przedsiębiorca, Sklep Internetowy może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad 

lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi 

przewyższają cenę Towaru sprzedanego. 

 

VIII. WYMIANY 

1. Klientowi przysługuje prawo wymiany danego Towaru na inny rozmiar lub model  

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu. 

2. Po poinformowaniu Sklepu Internetowego o wymianie, Klient otrzyma drogą  

e-mailową "Formularz Wymiany", który należy wypełnić i dołączyć do paczki. 

3. Wymieniany towar należy odesłać na adres: Piu Moda – sklep internetowy,  

ul. Trakt Brzeski 35, 05-077 Warszawa. 

4. Koszty wysyłki wymienianego i nowego Towaru ponosi Klient. 

5. Odsyłany towar nie może nosić śladów użytkowania a także, powinien posiadać 

fabryczne opakowanie, metki oraz plombę gwarancyjną. 
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6. Wymiana zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki przez Sklep 

Internetowy, nie później niż w terminie 14 dni, pod warunkiem dostępności żądanego 

Towaru. W przypadku niedostępności żądanego Towaru Klient otrzyma zwrot pieniędzy 

za zwrócony Towar na wskazany przez niego rachunek. 

7. Produkty zakupione w specjalnych akcjach promocyjnych jak np. Black 

Friday, WYPRZEDAŻ itp. nie podlegają wymianie, tylko zwrotowi. 

 

IX. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas 

korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. 

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej 

realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje 

dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności 

zamieszczona w Sklepie 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w obowiązujące 

przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

2. Zgodnie z art. 8 ust.3 pkt. 2 lit. B) ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną, 

Klient jest zobowiązany do nie umieszczania w witrynie Sklepu Internetowego treści  

o charakterze bezprawnym. 


