
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
PROPS-BRIT.pl 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym PROPS-BRIT.pl prowadzony jest

przez AZAN sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Radomiu (26-600), przy ul. Czarnej 25 lok. 27,

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000689352, posiadającą NIP 9481788471, REGON: 670943100.

2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową PROPS-
BRIT.pl

3. Definicje:
a. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem PROPS-

BRIT.pl.;
b. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8

ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

c. Sprzedawca – AZAN sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Radomiu, ul. Czarna 25/27, 26 –
660 Radom, NIP: 9481788471, REGON: 670943100, wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki;

d. Kupujący – osoba fizyczna zamieszkująca teren Rzeczypospolitej Polskiej
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych
przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez
Sprzedawcę;

e. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem
sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy,

f. Dni kalendarzowe – wszystkie pełne dni, łącznie z sobotami i niedzielami oraz
dniami ustawowo wolnymi od pracy,

g. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający
utworzenie Konta,

h. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez
Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym
gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

i. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz,
umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności
zakładania Konta,

j. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy
sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;

k. Oferta indywidualna – oferta przygotowywana na indywidualną prośbę Kupującego,
która jest wysyłana do niego przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail na
wskazany adres poczty elektronicznej. Przyjęcie przez Kupującego Oferty jest
równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Sklepu internetowego
Sprzedawcy i tym samym zawarciem Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;

l. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów
obowiązującego prawa, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku
polskim;
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m. Produkt/Towar/Ebook – dostępne w Sklepie internetowym e-boki Poradnik
Rewelacyjnego Opiekuna Psa, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy
Kupującym a Sprzedawcą;

n. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację Produktów
przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktu,
Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do
niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Koszyka;

o. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące
przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;

p. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dowód potwierdzający zakup
Produktu;

q. Konsument - osoba fizyczna dokonującą w Sklepie internetowym zakupu
niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U.
nr 16, poz. 93 ze zm.);

r. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca
na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na
podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem
internetowym;

s. Siła wyższa - zdarzenia losowe niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w
szczególności: nagłe poważne awarie przemysłowe i technologiczne, wstrzymanie
dostaw energii, ograniczenia spowodowane wojną, strajkiem, klęską żywiołową lub
zarządzaniem władz krajowych oraz samorządowych uniemożliwiającym realizację
przedmiotu umowy itp.

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
a. umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
b. umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza

zamówienia,
c. prowadzeniu Newslettera.

5. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący
zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

6. Założenie Konta przez Kupującego lub złożenie przez niego Zamówienia oznacza, że
Kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.

7. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas
nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego.
Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w
Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres
e-mail Sprzedawcy: props@azan.com.pl

8. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty
sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości
publicznej na stronie Sklepu internetowego.

9. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym PROPS-BRIT.pl,
niezbędny jest komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci internetowej oraz
przeglądarka stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące,
umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych oraz dostęp do poczty
elektronicznej.

10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać
jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem. W przypadku
niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, 
pierwszeństwo mają te przepisy.
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11. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem oraz Regulaminem sklepu internetowego
stosuje się przepisy prawa cywilnego, w tym przepisy k.c., Prawa autorskiego oraz
Ustawy o prawach konsumentów.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z
obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami,
mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób
trzecich.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
a. złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,

4. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w
tygodniu przez 24 godziny na dobę.

5. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a)
niniejszego paragrafu, konieczne jest wypełnienie przez Kupującego Formularza
rejestracji i tym samym założenie Konta.

6. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane
Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

7. Czas realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego
(skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi do 24h.

8. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, w przedmiocie złożonego
Zamówienia (np. błąd w adresie, niekompletne dane osobowe), Sprzedawca zastrzega
sobie prawo do weryfikacji Zamówienia przez obsługę Sklepu internetowego.

9. Sprzedający informuje Kupujących, że z uwagi na wskazane w §7 Regulaminu
przepisy, odstąpienie od umowy zakupu Towarów mających formę e-booka jest
niemożliwe.

§3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto,
zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak
ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed
dokonaniem Zamówienia.

3. Cena Towarów podana w Sklepie internetowym jest ceną minimalną, jaką Kupujący
zobowiązany jest zapłacić za Towar. Kupujący może dokonać, wedle własnego uznania,
zapłaty wyższej ceny za Towary.

4. Do każdego Zamówienia, na adres e-miał wskazany przez Kupującego podczas rejestracji
Konta, przesłany zostanie Dowód zakupu w formie elektronicznej.

5. Kupujący za zakupione Towary dokonać może płatności przelewem zwykłym lub
internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,

6. Kupujący niebędący Konsumentem w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę
do wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy. Faktury przesyłane będą na wskazany
przez Kupującego podczas Rejestracji adres e-mail w formie pliku PDF, umożliwiającego



pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Kupującego z formy 
papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt. 

§4. DOSTAWA

1. Zakupione przez Kupującego Towary zostaną przesłane do niego w formie pliku PDF
2. Kupujący zobowiązany jest do podania swojego adresu e-mail na który przesłane zostaną

Towary. Brak podania adresu e-mail Kupującego uniemożliwi skuteczne przesłanie
Towaru Kupującemu.

3. W przypadku braku podania adresu e-mail lub podania błędnego adresu e-mail Kupujący
może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu skorygowania adresu wysyłki Towaru.

§5. REKLAMACJA

1. W celu zgłoszenia reklamacji, Kupujący powinien wysłać na adres e-mail: 
props@azan.com.pl wiadomość, w której opisze powód reklamacji oraz wady 
zakupionego przez niego Towaru.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu jej 
otrzymania przez Sprzedawcę.

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w
przypadku zawarcia przez Sprzedawcę i Klienta będącego Konsumentem umowy zawartej
na odległość o dostarczenie Towaru (Ebooka), który nie jest zapisany na nośniku
materialnym, prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość
nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go
przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Kupujących w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) - dalej "RODO", jest
Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupujących podane przez nich podczas rejestracji konta i dokonywania
zakupu, będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa,
spełniających wymagania RODO, polskich przepisów o ochronie danych osobowych
oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
w celu obsługi zamówienia.

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe Usługobiorcy wyłącznie w niezbędnym
zakresie:
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a. w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną, na podstawie
dobrowolnie wyrażonej przez Kupującego zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.
a RODO);

b. w celu wykonania umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia
(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c. w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów ciążących na Administratorze, w szczególności w
celach księgowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d. w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji, w tym dopełnienia
obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO, co jest prawnie
uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego
realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. f RODO);

f. w celu oferowania produktów i usług bezpośrednio Kupującym, co jest
prawnie uzasadnionym interesem administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.
f RODO)

4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest niezbędne do świadczenia usługi
sprzedaży Produktu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania
oznaczonych w ten sposób danych osobowych uniemożliwia dokonanie zakupu w Sklepie
internetowym.

5. Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec
przetwarzania jego danych osobowych opisanych powyżej. W przypadku wniesienia
sprzeciwu Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że
wykaże, że w stosunku do danych osobowych Kupującego istnieją ważne prawnie
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Kupującego lub dane
Kupującego będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami przez Administratora.

6. Kupującemu, który wyraził zgodę na przekazywanie informacji handlowych drogą
elektroniczną, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie
danych w dowolnym momencie. W przypadku cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody,
Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. Cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej
cofnięciem.
7. Dane osobowe Kupujących wynikające z zawartej umowy będą przetwarzane przez okres,

w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres
przedawnienia roszczeń lub odpowiednio przez okres uzasadniony koniecznością
przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami prawa. Administrator
jednocześnie informuje, iż termin przedawnienia roszczeń został opisany w art. 118
Kodeku cywilnego, chyba że w danym przypadku ma zastosowanie przepis szczególny. Z
kolei w art. 74 ust. 2 lit. 4 ustawy o rachunkowości został opisany przewidziany prawem
okres obowiązku przechowywania przez Administratora dowodów księgowych.

8. Dane osobowe Kupujących mogą zostać ujawnione partnerom Administratora, czyli
firmom, z którymi współpracuje Administrator realizując usługę sprzedaży Produktu
(takich jak np. firma kurierska). Do danych osobowych Kupujących mogą też mieć
dostęp podwykonawcy Administratora (podmioty przetwarzające), tj. podmioty
świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową,
rachunkową, obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, w zakresie w
jakim jest to niezbędne do realizacji opisanych powyżej celów przetwarzania.



9. Administrator nie podejmuje decyzji dotyczących danych osobowych Uczestników w
sposób zautomatyzowany.

10. Zgodnie z RODO, każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e. do przenoszenia danych;
f. do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.
11. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się

w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego PROPS-BRIT.pl

§9. KORZYSTANIE Z TOWARÓW

1. Zakupiony przez Kupującego Ebook ma formę pliku w formacie .pdf. Plik może zostać 
otwarty przez Kupującego za pomocą ogólnodostępnych programów oferujących obsługę 

plików o takim rozszerzeniu.

2. Sprzedawca nie odpowiada wobec Kupującego z tytułu nieposiadania przez Kupującego 
oprogramowania umożliwiającego otwarcie Ebooka jak również nie prowadzi pomocy 
technicznej w zakresie obsługi Ebooków.

3. W terminie 1 dnia od dnia zaksięgowania płatności za Zamówienie Sprzedawca prześle 
Kupującego za pośrednictwem strony PROPS-BRIT.pl link do pobrania pliku PDF 
(Ebooka), będącego przedmiotem umowy.

4. W celu pobrania Ebooka należy kliknąć w znajdujący na stronie PROPS-BRIT.pl link 
wygenerowany o zaksięgowaniu wpłaty.

5. Zaleca się niezwłoczne zapisywanie Ebooków na nośniku pamięci przez Kupującego po 
dokonaniu zakupu. Sprzedawca nie świadczy usługi przechowywania zakupionych 
Ebooków, a Kupujący ponosi ryzyko niezapisania Ebooków na odrębnym nośniku 
pamięci w czasie 24 godzin od chwili otrzymania wiadomości elektronicznej 
umożliwiającej pobranie Ebooków.

6. Klient ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Klient w szczególności nie jest uprawniony do rozpowszechniania Ebooków lub ich 
opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i 
niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie jak 
również zwielokrotniania Ebooków w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku 
osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Ebooka, chyba że przepis prawa 
wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.

8. Udostępnianie Ebooków przez Klienta osobom trzecim poza przypadkami 
przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa jest niedozwolone.

§10. ZABEZPIECZENIE TOWARÓW
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1. Sprzedawca informuje, że w odniesieniu do Ebooków dostępnych w Sklepie

Internetowym mogą być stosowane techniczne środki ochrony, które zabezpieczają przed

korzystaniem z Ebooka niezgodnie z warunkami zezwolenia lub z naruszeniem prawa. W

przypadku zastosowania takowych środków ochrony, stosowne informacje zamieszczane

są na stronach produktowych Ebooków.

§11. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Towary oferowane przez Sprzedawcę stanowią utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. nr 24 poz. 83
ze zm.), a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.

2. Dokonując zakupu Ebooka Kupujący nabywa licencję na korzystanie z niego.
3. Z datą przesłania przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta

zostaje udzielona Klientowi, który to zamówienie złożył, niewyłączna licencja na
korzystanie z Ebooka objętego jego treścią, w zakresie określonym w Regulaminie.

4. Na karcie danego Ebooka w Sklepie internetowym doprecyzowane mogą zostać warunki
udzielanej nań licencji, np.
- dopuszczalną ilość jego pobrań; w braku takiego postanowienia w opisie obok ebooka,
przyjmuje się, że Kupujący może pobrać go 3 razy;
- sposób zabezpieczenia Ebooka, który może wpływać na zakres korzystania z niego
poprzez ograniczenie tego zakresu;
- brak prawa lub prawo skopiowania tekstu Ebooka lub określonej ilości znaków; w braku
informacji na ten temat należy przyjąć, że pobrany Ebook nie może być kopiowany;
- prawo lub brak prawa dokonywania wydruku tekstu Ebooka; w braku informacji na ten
temat należy przyjąć, że prawo takie przysługuje;
- termin obowiązywania licencji, z tym, że w braku takiego terminu licencja zostaje
udzielona na czas nieokreślony;
- inne elementy, o ile zostaną podane obok Ebooka.

5. Licencja na korzystanie z zakupionego Ebooka umożliwia korzystanie z niego wyłącznie
przez Kupującego, dla własnego użytku wewnętrznego, z zastrzeżeniem dalszych
ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/ i w postanowieniach zapisanych obok
Ebooka na stronie Sklepu internetowego, w tym także zastosowanych przez Sprzedawcę
zabezpieczeń technicznych, ma charakter niewyłączny i niezbywalny. Sprzedawca
zastrzega, że licencja może wygasnąć w przypadku utraty przez Sprzedawcę prawa do jej
udzielenia np. wskutek wygaśnięcia przysługującego mu prawa autorskiego do korzystanie
z Ebooka na polu eksploatacji niezbędnym do udzielenia dalszej licencji na zasadach
określonych Regulaminem czy w przypadku ustania po stronie Sprzedawcy praw
autorskich majątkowych do niego na ww. polu eksploatacji.

6. Z wyłączeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Kupujący nie
jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego Ebooka, jak
również jego fragmentów, jego/ich kopii, wykorzystywania go/jego kopii w celach
komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji ebooka, usuwania
błędów Ebooka.

7. Kupującemu nie przysługuje prawo udzielania dalszych licencji na korzystanie z Ebooka.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE



1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu po uprzednim umieszczeniu
przez na stronie głównej serwisu internetowego wiadomości o jego zmianie. Regulamin
w nowym brzmieniu obowiązuje od chwili jego zamieszczenia na stronie internetowej
Sprzedawcy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały
właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku
- Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.)


