Regulamin korzystania z usług strony mamswojsklep.pl
1. Definicje
Sprzedający:
Firma MOBINET Maciej Włodarczak
ul. Stróżyńskiego 13/22
60-688 Poznań
NIP: 764-238-64-82
E-book: Książka w formacie elektronicznym .PDF, wraz z dodatkami wymienionymi w Serwisie.
Kupujący: Osoba fizyczna lub prawna, kupująca e-book za pośrednictwem serwisu.
Serwis: Strona internetowa http://mamswojsklep.pl
2. Sposób składania zamówienia
2.1. Przedmiotem sprzedaży w Serwisie jest E-book w formacie plików PDF.
2.2. Klient może zamówić E-book oferowany w Serwisie przez dwadzieścia cztery godziny
na dobę za pośrednictwem Serwisu.
2.3. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest zakup E-booka za pomocą opcji „Kup teraz”
lub "Zamów teraz", a następnie zapłatę przez jedną z dwóch dostępnych form płatności:
Przelewy24 lub przelew tradycyjny.
2.4. Wypełnienie formularza równoznaczne jest z podaniem imienia i nazwiska kupującego
oraz adresu e-mail na jaki zostanie przesłany e-book.
3. Realizacja zamówienia
3.1. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania przez Sklep
potwierdzenia z firmy Przelewy24.pl informacji o dokonaniu płatności lub w przypadku
płatności przelewem tradycyjnym, zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 2 dni
roboczych od zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego.
3.2. Po otrzymaniu płatności w terminie zgodnym z punktem 3.1. regulaminu, Sprzedający
prześle wiadomość drogą mailową, potwierdzającą przyjęcie zapłaty za zamówione
produkty oraz zawierającą załącznik z E-bookiem.
3.3.Dostarczenie produktów odbywa się poprzez Internet i jest bezpłatne.
3.4. Sklep wystawia rachunki na zakupione produkty na prośbę Klienta. W celu otrzymania
rachunku należy przesłać dane potrzebne do jego wystawienia na adres
kontakt@mamswojsklep.pl. Rachunek wystawiany jest w wersji elektronicznej w formacie
PDF. Rachunek zostanie dostarczony drogą mailową.
4. Realizacja zamówienia
4.1. E-book oferowany przez Sprzedającego jest objęty ochroną przewidzianą w ustawie z
dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83) i może
być używany wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

4.2. Klient ma prawo korzystać z produktów zakupionych w Sklepie wyłącznie na własny
użytek i nie może udostępniać ebooków innym osobom.
4.3. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
4.4. rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu e-booka lub jego opracowania w
całości lub we fragmentach;
5. Odstąpienie od umowy
5.1. Z zastrzeżeniem postanowień punktów 5.2. i 5.3., w terminie 10 dni Kupujący może
odstąpić od tej umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przesłanego na adres
Administratora, przy czym:
5.2. Jeżeli wiadomość z załącznikiem E-book została już wysłana na adres e-mail
Kupującego zgodnie z punktem 3.2. regulaminu – Kupujący traci prawo do odstąpienia od
umowy na zasadach określonych w ust. 8 (zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 2
marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – Dz.U. z 2000 r., nr 22 poz. 271 z późn.
zm).
5.3. Uprawnienie o którym mowa w punkcie 5.1. przysługuje wyłącznie konsumentom.
6. Dane osobowe
6.1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego
do celów związanych z realizacją zamówień zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. „O
ochronie danych osobowych” (DZ.U. nr 133, poz.833).
6.2. Klient oświadcza, że został poinformowany, że podanie danych osobowych ma
charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mu prawo wglądu do nich, jak również
możliwość ich poprawiania.
7. Postanowienia końcowe
7.1. Zakup e-booka w serwisie oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
7.2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych ze stosowania niniejszego
regulaminu jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

