
Regulamin
Klient przed złożeniem zamówienia ma prawo do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze 
Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te 
powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego: 
P.H.U Jacek Zawada; ul. Kaliska 30, 99-100 Łęczyca. 

W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze 
indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa. 

REGULAMIN
Sklep LubieButy.pl jest prowadzony przez firmę:

PHU Jacek Zawada
ul. Kaliska 30
99 – 100 Łęczyca
NIP: 775-112-95-83, REGON: 610326181
nr wpisu do ewidencji: 1165 wydany przez Burmistrza miasta Łęczyca
KONTO BANKOWE: PKOBP 62 1020 3440 0000 7402 0153 9758

INFORMACJE OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez LubieButy.pl prowadzącą sprzedaż obuwia 
oraz galanterii za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem: 
www.lubiebuty.pl
2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, 
pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sprzedającym.
3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

ZAMÓWIENIA, DOSTAWA I PŁATNOŚCI
1. Zamowienia mozna składać 24 godziny na dobe.
2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedajacego wyrazone sa w polskiej walucie i sa cenami 
brutto (zawieraja podatek VAT). Ceny towarow nie zawieraja kosztu dostawy, ktory określony jest 
w cenniku dostaw.
3. Zawarcie umowy nastepuje z chwila złozenia zamowienia przez Klienta. Realizacja zamowien 
płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za 
pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie 
Sprzedającego. 
4. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest 
wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu 
zamowienia adres.
Podanie pełnych i prawidłowych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do 
przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych 
umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Sprzedający nie ponosi 
odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych. 
5. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej DPD lub 
Poczty Polskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
6. Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient.
7. Na otrzymanie przesyłki składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy
8. Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-3 dni roboczych, firmą kurierską – 
zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. Sprzedający nie 



ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych powstałych na skutek siły wyższej, na które 
nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk 
itd.)
9. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w 
transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W 
przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy 
nie przyjmować przesyłki i w obecności dostawcy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować 
się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

REKLAMACJE I ZWROTY
1. Sprzedajacy ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności 
towaru z umowa zgodnie z art. 10 ustawy o szczegolnych warunkach sprzedazy konsumenckiej z 
27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
2. W przypadku niezgodności towaru z umowa, pismo określajace niezgodność oraz oczekiwania 
dotyczace sposobu realizacji zobowiazania, nalezy przesłać na adres Sprzedajacego. Wady fizyczne 
(uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie.
3. W okresie dziesieciu dni od dostarczenia zamowionego towaru, Klient ma prawo do odstapienia 
od umowy bez podania przyczyn, według ogolnych zasad wynikajacych z przepisow dotyczacych 
zawierania umow na odległość. Towar zwracany nie moze nosić oznak uzytkowania. Dostarczony 
musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim, w jakim został dostarczony do Klienta.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania 
oferowanych produktów.
5. Sprzedajacy w ciagu pieciu dni dokona zwrotu pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez 
Klienta.

POZOSTAŁE
1. Sprzedajacy zobowiazuje sie do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych 
osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz ustawa
o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podajac przy składaniu 
zamowienia swoje dane osobowe Sprzedajacemu wyraza zgode na ich przetwarzanie przez 
Sprzedajacego w celu realizacji złozonego zamowienia. Klient ma w kazdej chwili mozliwość 
wgladu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
2. Zadne z postanowien niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie moze 
być rowniez w ten sposob interpretowane, gdyz w przypadku niezgodności jakiejkolwiek cześci 
regulaminu z obowiazujacym prawem Sprzedajacy deklaruje bezwzgledne podporzadkowanie sie i 
stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. 
3. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci beda powiadomieni droga 
elektroniczna (na wskazany przy rejestracji lub zamowieniu e-mail). Powiadomienie zostanie 
wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w zycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane 
będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostepna dla Klienta w zakładce regulamin 
(http://www.lubiebuty.pl/regulamin.html). W trakcie realizacji zamowienia oraz w całym okresie 
opieki posprzedazowej Klienta obowiazuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu 
zamowienia. Za wyjatkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i 
poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
5. Sprzedajacy zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego
w nastepujacych przegladarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera 
wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi 
wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyzej 1024 px. Uzywanie 
oprogramowania firm trzecich majacych wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przegladarek: 
Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari moze mieć wpływ na poprawne wyświetlanie 



sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu lubiebuty.pl, nalezy je wszystkie 
wyłaczyć. 
6. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) oraz Ustawy o ochronie niektórych praw 
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. 
U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271). 
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