
Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług sklepu internetowego numizmatyka24.pl Firmy Handlowo-Usługowej
"APEX" z siedzibą w Przemyślu, przy ul. Grunwaldzkiej 97, NIP 795-19-43-302, REGON 650247088, zwanej dalej Sprzedawcą, dla 
osoby składającej zamówienie, zwanej dalej Kupującym, który musi być pełnoletnią osobą fizyczną posiadająca zdolność do 
czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

1.Sprzedaż prowadzona jest w formie umowy poprzez strony sklepu internetowego.
2.Dokonywanie zakupów za pośrednictwem stron WWW Sprzedającego wymaga akceptacji plików cookie przez 
przeglądarkę użytkownika.
3.Sprzedaż i realizacja zamówień prowadzona jest tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4.Warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie zamówienia przez Kupującego za 
pośrednictwem strony WWW Sprzedawcy.
5.Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
6.Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia:
a) jeżeli dane podane przez Kupującego będą niepełne, nieprawidłowe oraz wzbudzające wątpliwości lub takie, których nie
da się potwierdzić co uniemożliwi Sprzedawcy realizację zamówienia,
b) w przypadku, gdy osoba składająca zamówienie nie przestrzega zasad niniejszego regulaminu.
7.Sprzedawca zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie Kupującemu drogą 
internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni ustawowo wolne od 
pracy
8.Kupujący może wycofać złożone za pośrednictwem strony WWW Sprzedawcy zamówienie w terminie 24 godzin, od jego 
złożenia.
9.Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego wysłania przesyłki na terenie Polski.
W przypadku chwilowego braku towaru Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu do wysyłki o czym 
powiadomi Kupującego i w takim przypadku Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy, a całość kwoty zostanie 
zwrócona na konto Kupującego.
10.Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne 
oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy 
wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
11.W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 10 niniejszego regulaminu,  Kupujący 
zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach 
zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Sprzedający zwraca Kupującemu należność za zwrócone zamówienie.
12.W przypadku nie otrzymania zapłaty za zamówiony towar w okresie 7 dni od daty złożenia zamówienia Sprzedawca 
zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia.
13.Wygląd rzeczywisty oferowanych towarów może odbiegać w niewielkim stopniu od ich wizerunków na zdjęciach 
zamieszczonych w serwisie. Sprzedający zapewnia, że oferowany towar jest najwyższej jakości bez wad, chyba że jest to 
wyraźnie zaznaczone w opisie.
14.Reklamacje dotyczące zakupionego towaru mogą być składane przez Kupującego za pośrednictwem strony 
internetowej Sprzedawcy, operatora pocztowego lub w siedzibie Sprzedawcy.
15.Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Kupującemu wysyłany jest 
nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, 
Sprzedawca zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
16.W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Kupującemu przysługuje prawo do 
wymiany towaru na zamówiony bądź nowy. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Sprzedającego, który 
pokrywa związane z tym koszty.
17.Informacje podane na stronach sklepu internetowego Sprzedającego nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
18.Na życzenie Kupującego wystawiamy fakturę.
19.Koszty wysyłki i warunki płatności są przedstawione w chwili realizacji zamówienia na stronie WWW Sprzedawcy.
20.W przypadku wszelkich niejasności Kupujący winien się skontaktować ze Sprzedawcą.
21.Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 
późn. zm.), Firma Handlowo-Usługowa "APEX" z siedzibą w Przemyślu, przy ul. Grunwaldzkiej 97, NIP 795-19-43-302, 
REGON 650247088 jest administratorem Pani/a danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia 
umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych na stronie WWW Sprzedawcy w skutek złożonego przez Kupującego 
zamówienia za pośrednictwem strony WWW Sprzedawcy.

Przemyśl, dnia 01.01.2013 r.


