
REGULAMIN  SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA SKLEPÓW PRESTASHOP 

  

1. Definicje. 

Klient - oznacza osobę fizyczną lub podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa 

mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży. 

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Przedsiębiorca - oznacza podmiot prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub 

zawodową. 

Sprzedawca/Operator – oznacza firmę GALWER Hanna Galant zarejestrowaną pod adresem 44-240 Żory 

Osiedle Sikorskiego 20j lok.5, NIP: 6511240613, prowadzącą sprzedaż na „greenhosting.pl” z 

zastosowaniem zasad poniższego Regulaminu. 

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. 

Rejestracja - oznacza czynność polegającą na założeniu konta przez Klienta. 

Strona Internetowa Sklepu - oznacza, działające w domenie https://greenhosting.pl , strony internetowe, 

pod którymi Sprzedawca prowadzi sprzedaż. 

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej 

Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży. 

 

2. Postanowienia ogólne. 

2.1. Sklep internetowy działający pod adresem https://greenhosting.pl (zwany dalej Sklepem) stanowi 

własność Sprzedawcy. 

2.2. Skorzystanie z oferty Sklepu internetowego „greenhosting.pl” oznacza akceptację niniejszego 

regulaminu. 

2.3. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach 
internetowych https://greenhosting.pl, w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu lub też 
sporządzić jego wydruk. Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania 

zamówienia. 

2.4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców 
korzystających ze Sklepu, za wyjątkiem tych zapisów Regulaminu, które wyraźnie odnoszą się do 

konsumentów. 

2.5. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędny jest komputer lub inne 
urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet wyposażone w przeglądarkę obsługującą 

Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

2.6.  Klienci składają zamówienia przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą 

w punkcie 4 niniejszego Regulaminu. 

2.7. Klienci zobowiązują się do ochrony loginu i hasła do sklepu oraz do nieudostępniania tych danych 

osobom trzecim 
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2.8. Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności 
sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od 

ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne. 

2.9. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także 

telefonicznie, oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1 Regulaminu). 

2.10. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na 

stronach https://greenhosting.pl, odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty 
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 

Kodeksu cywilnego. 

 

3. Rejestracja. 

3.1. Klient chcący złożyć zamówienie w Sklepie internetowym obowiązany jest dokonać nieodpłatnej 

Rejestracji. 

3.2. W celu Rejestracji Klient powinien w formularzu rejestracji  podać następujące dane: imię i 
nazwisko, adres , adres do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres główny), telefon kontaktowy, adres 

poczty elektronicznej oraz dane firmy, jeżeli rejestrujący się jest przedsiębiorcą. 

3.3. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło. 

3.4. W trakcie procedury Rejestracji Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz jego 

akceptację, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. 

3.5. podczas Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przesyłanie drogą mailową 

informacji  w celach marketingowych. 

 

4. Składanie zamówień. 

4.1. Klienci mogą składać zamówienia poprzez stronę internetową https://greenhosting.pl. 

4.2. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Złożenie przez Klienta 
Sklepu zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem 

zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. 

4.3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na 
stronie https://greenhosting.pl, kliknięcie ikony "dodaj do koszyka", wypełnienie formularza zamówienia, 
wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie 

ikony "Zamów i zapłać". Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek 

zapłaty. 

4.4. Po prawidłowym złożeniu przez Klienta zamówienia Sklep niezwłocznie przesyła na podany przez 

Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcia go do realizacji. 

4.5. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail następuje zawarcie na odległość 
umowy kupna-sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Do wiadomości e-mail załączony jest dokument 

PDF zawierający wszystkie dane zamówienia oraz formularz odstąpienia od umowy. 

4.6. Każdy zakupiony moduł lub szablon posiada licencje na wykorzystanie na jednej instancji Prestashop 

/ jednej domenie za wyjątkiem ofert, które jednoznacznie informują o licencji na wiele domen. 

 

5. Ceny i płatność. 
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5.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami netto oraz brutto (tj. 
zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych 

polskich (PLN). 

5.2. Podane na stronach Sklepu ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane 
Klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania 

się umową sprzedaży. 

5.3. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy 

podsumowaniu dokonywanego zamówienia. 

5.4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta. 

5.5. Płatność za zamówiony towar może być w formach płatności możliwych do wyboru w formularzu 

zamówienia. 

5.6. Na wszystkie zakupione  towary w Sklepie sprzedawca wystawia paragon fiskalny, rachunek lub 

fakturę VAT. 

  

6. Dostawa. 

6.1. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówienia sposobu dostawy. 

6.2. Zamówione produkty dostarczane są elektronicznie - na wskazany adres e-mail lub na nośniku 
fizycznym (płyta CD) -  na adres korespondencyjny, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu 

zamówienia. 

6.3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych, licząc od dnia przesłania przez Sprzedawcę 

do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy 

Sprzedawcy, chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. 

6.4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary / Usługi bez wad. 

 

7. Odstąpienie od umowy. 

7.1. Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 
14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, chyba, że oprogramowanie zostało specjalnie 

wykonane na zamówienie Klienta. 

7.2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się z chwilą objęcia Towaru w 

posiadanie przez Klienta i wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

7.3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ( elektronicznie na adres poczty 

mailowej lub listownie na adres: GALWER Hanna Galant, 44-240 Żory Osiedle Sikorskiego 20j lok.5. 

7.4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

7.5. W przypadku odstąpienia od umowy umowa ta uważana jest za niezawartą. Jeżeli Klient będący 

Konsumentem złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje obowiązywać. 

7.6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie 
później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić 

mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta (z wyjątkiem 
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru innego niż 

najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). 



7.7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały 
użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w 

każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

7.8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania 
nośnika fizycznego, na którym dostarczone było oprogramowanie, lub do czasu dostarczenia nam 
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca zastrzega 

sobie prawo blokowania modułów po odstąpieniu od umowy. 

7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do 
umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. 

poz. 827), a w szczególności: 

1. a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według 
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

2. b) 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; 

3. c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój 

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
4. d) jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem 

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

odstąpienia od umowy(o ile takie usługi oferta Sprzedawcy w ogóle przewiduje) . 

 

8. Ochrona danych osobowych. 

8.1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji 

lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca. 

8.2. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności. 

8.3. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów 
sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub 

odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych). 

8.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz do pisemnego 

zgłoszenia żądania usunięcia tych danych i zaprzestania ich przetwarzania przez Sprzedawcę. 

8.5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w 

polityce prywatności i cookies. 

 

9. Postanowienia końcowe. 

9.1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie 

obowiązującego prawa. 

9.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw 
konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na 

korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. 

9.3. Klient zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Operatora o wszelkich nieprawidłowościach w 
funkcjonowaniu serwisu Sklepu, a także zakupionego oprogramowania. Reklamacje te powinny być 

zgłoszone w formie pisemnej i przesłane na adres Operatora. 

9.4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie od jej złożenia, maksymalnie w 

ciągu 14 dni roboczych. 



9.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, które to zmiany mogą nastąpić z 

ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. 

9.6. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca informuje użytkowników na stronach internetowych 
sklepu. Kolejne zalogowanie się do sklepu po otrzymaniu informacji o dokonaniu zmiany Regulaminu 

oznacza jego akceptację przez Klienta. 

9.7. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Operatorem, a Klientem będącym Konsumentem zostaje poddane 

sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 

9.8.  Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Operatorem a Klientem niebędącym 

konsumentem jest sąd właściwy ze względu na siedzibę „greenhosting.pl” . 

9.9. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z pozasądowych, polubownych sposobów 
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (m. in. mediacji przy Wojewódzkich Inspektoratach 
Inspekcji Handlowej, stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich 
Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub z możliwości wszczęcia postępowania za pośrednictwem unijnej 

platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/).     

9.10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa 

polskiego. 
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