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Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl 
 
 
 

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego unifund.pl, składania 

zamówienia na usługi i produkty dostępne w sklepie internetowym unifund.pl, dostarczania 

zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia 

Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 

 
2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego unifund.pl oraz składania zamówień na produkt i usługi 

niezbędne są: 

 
a) komputer z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową (np. Internet Explorer, Google 

Chrome, Opera, Safari, Mozilla Firefox). 

 
b) konto poczty elektronicznej – e-mail. 

 

3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego unifund.pl zgodnie z jego 

przeznaczeniem, w tym również do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby 

wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego unifund.pl. 

 
4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

 

5. UniFund Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu 

Internetowego unifund.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem Klienta lub osób 

trzecich lub w przypadku niekompatybilności Sklepu Internetowego unifund.pl z infrastrukturą 

techniczną Klienta. 

 
§ 2 Definicje 

 

Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 
 

UNIFUND Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, os. Bohaterów Września 

1A/C, 31-620 Kraków,  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000542305, o kapitale zakładowym 20.000 zł. 

 
Sklep Internetowy unifund.pl – prowadzony przez spółkę UNIFUND Sp. z o.o., pod domeną 

www.unifund.pl. 

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 

http://www.unifund.pl/
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której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego unifund.pl. 
 

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym unifund.pl w 

zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 
Newsletter usługa dostarczania przez UNIFUND Sp. z o.o. na wyraźną zgodę Użytkownika 

bezpłatnych, cyklicznych informacji na temat oferty UNIFUND Sp. z o.o., na adres poczty 

elektronicznej podany przez Użytkownika. 

 
Regulamin - niniejszy regulamin. 

 

§3 Informacje o produktach i płatnościach 
 

1. Prezentowane informacje o produktach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym unifund.pl 

stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. 

 
2. Podane na stronie Sklepu Internetowego unifund.pl ceny produktów: 

 

a) zawierają podatek VAT i podawane są w polskich nowych złotych. 
 

b) zawierają koszt dostawy pocztą elektroniczną (e-mail). 
 

Całkowity koszt zamówienia usługi lub produktu odpłatnego za pośrednictwem sklepi internetowego 

prezentowany jest w podsumowaniu zamówienia przed płatnością i przed jego potwierdzeniem przez 

Klienta. 

 
3. UNIFUND Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian cen produktów. 

Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim pozostaje bez wpływu na zamówienia złożone i 

potwierdzone przed datą zmiany ceny produktu. 

 
§4 Warunki realizacji zamówień 

 

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym unifund.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 

godziny na dobę. 

 
2. W celu złożenia zamówienia należy: 

 

a) uzupełnić formularz dotyczący zamawianej usługi lub produktu; 
 

b) w przypadku usługi lub produktu ze wskazaną w sklepie internetowym ceną należy dokonać 

płatności w terminie 7 dni kalendarzowych; 

 
c) zaakceptować niniejszy Regulamin. 
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3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie przez UNIFUND Sp. z o.o. oferty zawarcia 

umowy sprzedaży przez Klienta zamówionego produktu lub usługi. 

 
4. Złożenie zamówienia i jego opłacenie przez Klienta oznacza zawarcie umowy z UNIFUND Sp. z 

o.o. w zakresie zamówionego produktu lub usługi. 

5. Wszelkie płatności za zamówione produkty i usługi, należy dokonywać na poniższe dane: 

UNIFUND Sp. z o.o., os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków 

ING Bank Śląski - Nr rachunku: 19 1050 1445 1000 0090 3053 3930 

 
Podając w tytule: imię i nazwisko/ nazwę zamawiającego 

 

4. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mail wskazany przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie 

otrzymania przez UNIFUND Sp. z o.o. zamówienia złożonego przez Klienta. 

 
5. Zakup każdego produktu lub usługi potwierdzony jest za pomocą paragonu lub na podstawie 

Faktury. 

 
6. Zakup produktu lub usługi możliwy jest za pomocą płatności przelewowej (w tym m.in. za 

pośrednictwem przelew24). 

 
7. W przypadku dokonywania zwrotu wpłaconych przez Klienta środków, zwrot zostanie dokonany na 

konto z którego wpłynęły lub na pisemną prośbę Klienta na inne wskazane. 

 
§5 Prace konserwacyjne 

 

1. UNIFUND Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu 

teleinformatycznego mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania ze 

Sklepu Internetowego unifund.pl. 

 
2. UNIFUND Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów 

pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i 

lokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze, którego Klient używa w celu 

korzystania ze Sklepi Internetowego unifund.pl 

 
§ 6 Poufność i dane osobowe 

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest UNIFUND Sp. z o.o. z siedzibą os. Bohaterów Września 

1A/C, 31-620 Kraków, który przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym w 

szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

2014 r. poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 

nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
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2.W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych przez UNIFUND Sp. z o.o. do celów realizacji zamówionej usługi i/lub umowy o 

świadczenie usług, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. 

 
3. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. 

 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 

zawarcia umowy oraz dokonania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie 

nieprawdziwych danych osobowych. 

 
§ 7 Newsletter 

 

1. Administratorem danych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych jest UNIFUND Sp. z o.o. z siedzibą przy z siedzibą os. Bohaterów Września 1A/C, 

31-620 Kraków 

 
2. Dane osobowe zbierane są w celu świadczenia usługi „Newsletter”, w związku z którą UNIFUND 

Sp. z o.o. pozyskuje od osób zainteresowanych adresy poczty elektronicznej. 

 
3. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania 

 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usługi „Newsletter”. 
 

§8 Odstąpienie od Umowy 
 

1. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem. 
 

2. Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem unifund.pl, może w terminie 14 dni 

od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów 

wskazanych poniżej. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia 

podane są w ust. 8 poniżej. 

 
3. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, 

przestaje ona wiązać. 

 
4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym 

Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w 

przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku 

pozostałych umów od dnia ich zawarcia. 

 
5. W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym 

zakresie.     Dla     zachowania terminu      wystarczające     jest 

wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
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Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Regulaminu, e-mailem na adres: 

 
sekretariat@unifund.pl 

 
lub pocztą tradycyjną na adres: 

 
UNIFUND Sp. z o.o., os. Bohaterów Września 1A/C , 31-620 Kraków. 

 

6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od 

umowy. 

 
7. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez 

Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę 

trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. 

 
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w 

art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów o: 

 
 świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który 

został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez 

Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

 
 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według 

specyfikacji Klienta 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 są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo  programy 

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po 

dostarczeniu; 

 
 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie 

świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od 

umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

 
9. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby 

Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, 

ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile 

świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.

mailto:sekretariat@unifund.pl
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§9 Reklamacje 

 

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w terminie 7 

dni od stwierdzenia nieprawidłowości w świadczonych przez Sprzedawcę usługach. 

 
2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług na piśmie 

przesyłając ją na adres e-mail: Sekretariat@unifund.pl. W zgłoszeniu reklamacji konieczne jest 

podanie przez Klienta opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta 

zgłaszającego reklamację. 

 
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od otrzymania przez 

Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta. 

 
 
 

§10 Zmiana Regulaminu 
 

1. UNIFUND Sp. z o.o. ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą 

w życie po upływie 3 dni od daty umieszczenia zmienionego Regulaminu w witrynie WWW o 

następującym adresie www.unifund.pl. 

 
2. UNIFUND Sp. z o.o. poinformuje Użytkowników o wszelkich zmianach Regulaminu umieszczając 

odpowiednie informacje na stronie www.unifund.pl 

 
3. Zmiany Regulaminu nie uprawniają Użytkowników do wypowiedzenia Umowy. 

 

§11 Prawo właściwe, rozwiązywanie sporów, nagłówki 
 

1. Wskazane w niniejszym Regulaminie nagłówki mają wyłącznie charakter pomocniczy i pozostają 

bez wpływu na wykładnię jego postanowień. 

 
2. Regulamin oraz zawarte na jego podstawie umowy usługi podlegają prawu polskiemu. 

 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
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Załącznik nr 1 
 
 

 

Do: 
 

 
UNIFUND Sp. z o.o. 

Os. Bohaterów Września 1A/C, 

31-620 Kraków 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 
 
 

Ja,…..………..………………………………………………………………………………….………………… 

reprezentujący/a podmiot pod nazwą ……………………………………………………….……................ 

z siedzibą ………………………………………………………………………………………….……………… 

niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………..……………………………… 

 
…….………………………………………………/ o świadczenie następującej usługi .………...………… 

 
……………………………….……….……………………………………………………………………………., 

zawartej z UNIFUND Sp. z o.o. dnia ……….…… 201……... roku. Środki należy zwrócić na rachunek 

bankowy nr .............................................................................................................................................. 

 

 
Data i czytelny podpis: 

 
 
 

……………………………………………………… 
 
 
 

1. Imię, nazwisko, adres, adres e-mail. 

 
2. Proszę podać zakupione produkty i/lub usługi 

 
3. Proszę wskazać numer rachunku bankowego 


