
REGULAMIN AUKCJI 
 (dla umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.)  
 
 
I DANE SPRZEDAJĄCEGO, POSTANOWIENIA WSTĘPNE  
 
1. Sprzedającym na aukcjach użytkownika athletestore_eu jest Łukasz Radzikowski, 
Kantstr.22, 10623 Berlin.  
 
2. Adres do korespondencji w sprawach aukcji: Łukasz Radzikowski, Kantstr.22, 10623 
Berlin. 
 
3. Adres e-mail do kontaktu w sprawach aukcji: allegro@athletestore.eu . W wiadomości e-
mail kupujący powinien podawać swój nick allegro oraz ewentualnie numer aukcji.  
 
4. Nr telefonu do kontaktów w sprawach aukcji: + 48 576937520  
 
5. Kupującym jest podmiot, który wziął udział w aukcji sprzedającego i dokonał zakupu 
oferowanego na aukcji przedmiotu na zasadach określonych niniejszym regulaminem oraz 
ustalonych przez operatora platformy aukcyjnej.  
 
6. Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje na aukcji zakupu niezwiązanego 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  
 
 
II ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA  
 
1. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży licytacyjnej, a jedynie stwarza kupującym możliwość 
zawarcia umowy sprzedaży za niezmienną cenę wskazaną w opisie aukcji (cena w systemie 
„kup teraz”). Poprzez wybranie opcji „kup teraz” Kupujący składa zamówienie na towary 
będące przedmiotem aukcji.  
 
2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia oraz odstąpienia od 
zawartej umowy sprzedaży w przypadku, kiedy realizacja zamówienia lub umowy okaże się 
niemożliwa w ustalonym terminie.  
 
3. W przypadku, kiedy Kupujący nie zaakceptuje nowego terminu dostarczenia towaru, 
wykonanie umowy przez Sprzedającego okaże się niemożliwe, lub Sprzedający od umowy 
odstąpi, zwróci on Kupującemu całość środków wpłaconych przez Kupującego w związku z 
zamówieniem.  
 

a. 4. W przypadku Kupujących niebędących Konsumentami Sprzedający zastrzega sobie 
prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży przed wysłaniem zakupionego przedmiotu 
w przypadku: a. posiadania wiedzy o złej sytuacji finansowej Kupującego (w tej 
sytuacji Sprzedający może uzależnić wydanie zakupionego przedmiotu od uprzedniej 
zapłaty całej ceny sprzedaży);  

b. błędów w serwisie aukcyjnym, wynikających z czynników niezależnych od 
sprzedającego; 

c. zalegania przez Kupującego z jakimikolwiek należnościami w stosunku do 
Sprzedającego.  

 



5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 i 4 powyżej sprzedający składa Kupującemu w 
formie elektronicznej (e-mail) w terminie 7 dni od dnia dokonania przez niego zakupu.  
 
6. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków aukcji oraz opisu przedmiotu 
sprzedaży w każdym czasie, aż do końca aukcji.  
 
7. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zamknięcia aukcji przed czasem, w tym również 
bez podania przyczyn.  
 
8. Kupujący niebędący konsumentem może anulować zamówienie do chwili nadania 
przesyłki z towarem przez sprzedającego, poprzez odstąpienie od umowy. W takiej sytuacji 
kupujący niebędący konsumentem zobowiązany jest do zapłaty odstępnego stanowiącego 
równowartość 20% ceny brutto zakupionych przedmiotów. W przypadku gdyby kupujący 
uprzednio uiścił zaliczkę, kwotę zaliczki uważa się za zapłacenie odstępnego i sprzedający 
uprawniony jest do jej zatrzymania. W przypadku gdyby kwota zaliczki przewyższała kwotę 
odstępnego, nadwyżka zostaje zwrócona kupującemu. W przypadku gdyby kwota zaliczki nie 
pokrywała w całości odstępnego – kupujący jest zobowiązany do zapłaty różnicy.  
 
9. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja” (pod tym pojęciem rozumie się także 
wszelkiego rodzaju pakiety – jak np. Klatka gimnastyczna + rolka do masażu, sanie ciężarowe 
+ pasy treningowe, itd.) bądź towarów oznaczonych jako „wyprzedaż”, o kolejności realizacji 
zamówień decyduje kolejność dokonania zakupu. Ilość towarów w cenach promocyjnych czy 
cenach z wyprzedaży jest ograniczona. Sprzedający informuje również w treści aukcji o 
wyczerpaniu pakietu dodatków oferowanych łącznie ze sprzedawanym przedmiotem.  
 
10. Sprzedający potwierdza kupującemu zawarcie umowy dołączając do zakupionego towaru 
paragon fiskalny albo fakturę VAT jeśli kupujący zażądał jej wystawienia. Dowód zakupu w 
postaci paragonu lub faktury zawiera oznaczenie sprzedawcy, datę sprzedaży, oznaczenie 
przedmiotu, jego ilość i cenę oraz datę sprzedaży.  
 
11. Kupującemu będącemu Konsumentem Sprzedający przekazuje w formie wiadomości 
email kierowanej na adres Kupującego otrzymany z serwisu aukcyjnego potwierdzenie 
zawarcia umowy zawierające następujące dane:  

a. opis zakupionego przedmiotu oraz sposób porozumiewania się z konsumentem;  
b. dane identyfikujące sprzedającego, w tym dane rejestrowe, adres przedsiębiorstwa 
Sprzedającego, adres poczty elektronicznej i numery telefonu do kontaktu ze 
Sprzedającym i składania reklamacji;  
c. cena sprzedaży brutto oraz koszty przesyłki (o ile koszty takie ponosi kupujący) 
oraz wybrany przez Kupującego sposób i termin zapłaty;  
d. czas dostarczenia zakupionego przedmiotu przez Sprzedającego oraz opis 
stosowanej procedury rozpatrywania reklamacji;  
e. przypadki, w których Konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy;  
f. obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad oraz zapewnienie, że według 
najlepszej wiedzy sprzedającego rzecz kupiona nie posiada wad;  
g. udzielenie gwarancji (o ile została udzielona), osoba gwaranta oraz treść gwarancji. 
Sprzedający zastrzega, że potwierdzenie umowy w tej części może być dokonane w 
formie pisemnej, poprzez dostarczenie Konsumentowi dokumentu gwarancji, co 
następuje najpóźniej w chwili dostarczenia zakupionego przedmiotu;  
h. brak zobowiązania Sprzedającego do stosowania kodeksu dobrych praktyk, o 
którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 
rynkowym;  



i. możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i 
dochodzenia roszczeń konsumenckich.  

 
12. Sprzedający równocześnie z potwierdzeniem zawarcia umowy przekazuje Konsumentowi 
w tej samej formie pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od 
umowy, w którym zawiera następujące informacje i dane:  

a. sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza 
odstąpienia od umowy;  
b. koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy;  

 
13. Potwierdzenie zawarcia umowy, jak również pouczenie i wzór, o których mowa w pkt. 10, 
jest przekazywane Konsumentowi do chwili dostarczenia zakupionego przedmiotu.  
 
 
III FORMA PŁATNOŚCI I ZADATEK  
 
1. Kupujący realizuje płatność za zakupiony przedmiot w sposób przewidziany w opisie 
aukcji. Dopuszcza się następujące formy płatności:  

a. za pobraniem (płatność za zakupiony towar jest pobierana jest przez podmiot 
dostarczający, w momencie dostarczenia przesyłki);  
b. wpłata na rachunek bankowy sprzedającego (płatność powinna być dokonana w 
terminie 10 dni roboczych od dnia dokonania zakupu). Dokonując zapłaty przelewem 
Kupujący powinien podać w tytule przelewu nazwę użytkownika - nick allegro lub 
numer aukcji;  
c. płatność przy odbiorze zakupionego przedmiotu – wyłącznie gotówką w siedzibie 
Sprzedającego lub innym miejscu wyznaczonym przez niego na odbiór osobisty 
zakupionych przedmiotów.  

 
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania zadatku na poczet ceny sprzedaży w 
wysokości nie większej niż 50% ustalonej ceny. W przypadku nieuiszczenia przez 
Kupującego zadatku w umówionym terminie zamówienie uznaje się za anulowane i 
sprzedający jest wolny od zobowiązania wykonania i dostarczenia ustalonego przedmiotu.  
 
3. W przypadku płatności przelewem przed wysłaniem przesyłki Sprzedający ma prawo 
wstrzymać się z wysyłką przedmiotu do czasu zaksięgowania na jego rachunku bankowym 
ceny sprzedaży wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki.  
 
 
IV CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA  
 
1. Przedmioty zakupione na aukcjach są wysyłane w terminie wskazanym w opisie aukcji. 
Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia otrzymania zapłaty za przedmiot albo od dnia 
zakupu z opcją płatności za pobraniem. 
 
2. W przypadkach szczególnych, niezależnych od Sprzedającego czas realizacji zamówienia 
może się wydłużyć. O wydłużeniu czasu realizacji zamówienia Kupujący zostanie 
niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W przypadku 
konieczności wydłużenia czasu realizacji zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od 
umowy sprzedaży. 
 



3. W przypadku przedmiotów wykonywanych na zamówienie Kupującego i posiadających 
szczególne właściwości (specyfikację) określone w zamówieniu, termin realizacji umowy, w 
tym termin dostawy do Kupującego jest ustalany indywidualnie. Kupujący ma prawo do 
odstąpienia od umowy (anulowania zamówienia) w przypadku, kiedy nie akceptuje podanego 
terminu realizacji umowy. 
 
4. Zakupione przedmioty są wysyłane do kupującego za pośrednictwem podmiotu 
świadczącego działalność polegającą na odpłatnym dostarczaniu przesyłek. 
 
5. Koszt przesyłki zakupionego towaru ponosi Kupujący, za wyjątkiem tych aukcji, w których 
opisie Sprzedający wyraźnie poinformował o darmowej przesyłce lub wprowadził taką 
możliwość, po spełnieniu innych warunków. 
 
6. W przypadku, kiedy Kupujący płaci za dostawę towaru, koszt przesyłki zakupionego 
przedmiotu jest podany do wiadomości Kupującego w aukcji. 
 
7. Za wyjątkiem aukcji z darmową przesyłką lub wyboru płatności za pobraniem Sprzedający 
nie dokona wysyłki zakupionego towaru do momentu otrzymania kwoty równej cenie towaru, 
powiększonej o koszty przesyłki, w wysokości wskazanej w aukcji i zaakceptowanej przez 
Kupującego.  
 
8. W przypadku, kiedy towar zostanie zwrócony Sprzedającemu z powodu:  

a. podania przez Kupującego błędnych danych adresowych;  
b. nieodebrania przez Kupującego przesyłki w terminie wyznaczonym przez kuriera;  
c. innej przyczyny leżącej po stronie Kupującego, Sprzedający ma prawo obciążyć 

Kupującego rzeczywistymi kosztami obsługi zwrotnego transportu zakupionego 
przedmiotu do Sprzedającego. W przypadku wskazanym wyżej koszt ponownej 
dostawy zakupionego towaru ponosi w każdym przypadku Kupujący. 

 
 
V TRYB ZGŁASZANIA USZKODZENIA PRZESYŁEK W TRANSPORCIE  
 
1. Sprzedający zapewnia należyte zabezpieczenie i opakowanie rzeczy sprzedanej, które 
pozwala zachować jej całość i nienaruszalność w czasie transportu, o ile tylko traktowanie 
przesyłki w przewozie będzie odpowiadało właściwościom sprzedanej rzeczy.  
2. Kupujący niebędący Konsumentem odbierając przesyłkę dostarczoną przez kuriera jest 
zobowiązany zbadać przesyłkę. Jeżeli stwierdzi, że w trakcie przewozu nastąpił ubytek lub 
uszkodzenie rzeczy, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia 
odpowiedzialności przewoźnika (art. 545 § 2 k.c.).  
3. W przypadku płatności za pobraniem kurier ma prawo zastrzec, że sprawdzenie przesyłki 
może nastąpić po uiszczeniu do jego rąk całości ceny sprzedaży przedmiotu wraz z 
ewentualnymi kosztami przesyłki.  
4. Kupujący niebędący Konsumentem ma obowiązek zbadać zawartość paczki (nie stan 
opakowania) w obecności kuriera. Jeżeli Kupujący zażąda sprawdzenia zawartości paczki 
kurier nie ma prawa odmówić uczestniczenia w takiej czynności.  
5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości paczki Kupujący powinien już w 
obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Dopuszczalne jest również sporządzenie 
protokołu szkody po doręczeniu przesyłki, na zasadach określonych we właściwych 
przepisach. Protokół szkody stanowi dla Sprzedającego wyłączną podstawę bezpłatnej 
wymiany zakupionego przedmiotu na nieuszkodzony.  



6. Sprzedający podkreśla, że podpisanie przez Kupującego niebędącego Konsumentem 
pokwitowania odbioru przesyłki bez zastrzeżeń i niesporządzenie protokołu szkody oznacza, 
że przesyłka została odebrana bez zastrzeżeń, a zakupiony przedmiot został dostarczony w 
stanie nieuszkodzonym.  
7. W przypadku, kiedy Kupującym nie jest Konsument, Sprzedający nie ponosi 
odpowiedzialności za uszkodzenia, które nie zostały potwierdzone protokołem sporządzonym 
przez kuriera i przez niego podpisanym np. w sytuacji kiedy przesyłkę pozostawiono dla 
adresata pod innym adresem.  
 
 
VI GWARANCJA JAKOŚCI I REKLAMACJE  
 
1. Sprzedający oferuje na swoich aukcjach przedmioty fabrycznie nowe, nieużywane i 
pełnowartościowe. W przypadku, kiedy przedmiotem aukcji jest urządzenie używane, lub 
niepełnowartościowe, informacja o tym zostanie wyraźnie wskazana w opisie aukcji. 
Sprzedający jest obowiązany do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.  
 
2. Każdy sprzedawany na aukcjach przedmiot objęty jest gwarancją producenta. Sprzedający 
udziela gwarancji na sprzedawane przedmioty wyłącznie w przypadku, kiedy wraz z 
wydaniem przedmiotu Kupującemu wydano mu dokument gwarancji. Sprzedający zaznacza, 
że dokument gwarancji udzielonej przez niego znajduje się na odwrocie dowodu zakupu 
przedmiotu (faktury).  
 
3. Podstawę do realizacji uprawnień z gwarancji stanowi dowód zakupu towaru od 
Sprzedającego.  
 
4. Wszystkie reklamacje w ramach udzielonej przez Sprzedającego gwarancji jakości 
powinny być składane na piśmie, na adres do korespondencji podany w pkt. I regulaminu, 
albo w formie elektronicznej, na adres e-mail: allegro@athletestore.eu. W razie konieczności 
przesłania reklamowanego towaru do Sprzedającego, Kupujący powinien poinformować o 
tym Sprzedającego oraz ustalić termin przesłania towaru. Koszt przesłania towaru 
zakupionego przez Kupującego nie będącego Konsumentem, ponosi Sprzedający, za 
wyjątkiem gwarancji jakości udzielanej w systemie „door to door”, w ramach której obsługa 
gwarancji jest dokonywana na zawsze na koszt gwaranta i jego staraniem. Kupujący jest 
obowiązany do wypełnienia i dołączenia do przesyłki protokołu reklamacyjnego, który 
zostanie mu przesłany przez Sprzedającego po otrzymaniu wiadomości o reklamacji. W 
protokole reklamacyjnym Sprzedający wymaga wpisania numeru faktury zakupu towaru. 
 
5. Kupujący będący Konsumentem winien wskazać czy realizuje uprawnienie z gwarancji czy 
też uprawnienie z rękojmi za wady towaru. W razie wątpliwości przyjmuje się, że Kupujący 
realizuje roszczenia z gwarancji jakości.  
 
6. W przypadku, kiedy Kupującym nie jest konsument, wyłącza się odpowiedzialność 
sprzedającego z tytułu rękojmi (art. 558 § 1 k.c.).  
 
 
 
 
 
 
 



VII ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY, ZWROTY I WYMIANA TOWARÓW  
 
1. Kupujący będący Konsumentem, który zakupił przedmiot na aukcji Sprzedającego może 
odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając Sprzedawcy stosowne 
oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania zakupionego 
przedmiotu, a w przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami 
lub w częściach - licząc od dnia otrzymania ostatniej zakupionej rzeczy, partii lub części. Do 
dochowania tego terminu wystarczy wysłanie tego oświadczenia przez jego upływem 
(decyduje tu data nadania przesyłki na poczcie tzw. „data stempla pocztowego”). 
Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego 
Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący kieruje na adres do 
korespondencji wskazany w pkt. I regulaminu.  
 
2. W przypadku skutecznego złożenia przez Kupującego oświadczenia, o którym mowa w 
pkt. poprzedzającym Sprzedający zwróci Kupującemu całą zapłaconą przez niego kwotę, 
obejmującą cenę sprzedaży – a jeżeli Kupujący opłacił również koszty przesyłki, także koszty 
przesyłki. 
 
3. W przypadku, kiedy Kupujący wybrał sposób przesyłki inny niż najtańszy oferowany przez 
Sprzedającego, Sprzedający zwróci Kupującemu koszty przesyłki w wysokości nie wyższej 
niż koszt najtańszego oferowanego przez niego sposobu przesyłki. 
 
4. Zwrot uiszczonej przez Kupującego kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w 
terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu 
od umowy, przelewem, na wskazany przez Kupującego w treści tego oświadczenia rachunek 
bankowy. Jeżeli Kupujący nie wskazał w oświadczeniu numeru rachunku bankowego, zwrot 
płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył 
Kupujący. 
 
5. Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem uiszczonej przez Kupującego kwoty do chwili 
otrzymania zwrotu zakupionego przedmiotu lub do chwili dostarczenia przez Kupującego 
dowodu jej odesłania Sprzedającemu – zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi 
wcześniej. 
 
6. Kupujący, który odstąpił od umowy na zasadach wyżej określonych jest zobowiązany do 
dokonania na koszt własny zwrotu Sprzedającemu zakupionego przedmiotu niezwłocznie, 
jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania przez 
Sprzedającego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu 
wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 
 
7. Sprzedający poświadcza Kupującemu na piśmie fakt otrzymania zwrotu zakupionego 
towaru, wskazując datę otrzymania zwrotu. 
 
8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego na zasadach wyżej ustalonych 
Kupujący pokrywa koszty zwrotu przedmiotu do Sprzedającego. 
 
9. Prawo odstąpienia od umowy na zasadach wyżej opisanych nie przysługuje Kupującemu w 
przypadku, kiedy przedmiotem zamówienia jest przedmiot nieprefabrykowany, wykonywany 
na zamówienie i według podanej przez Kupującego specyfikacji, lub służący do zaspokajania 
jego zindywidualizowanych potrzeb. 
 



10. Kupujący ma prawo do wymiany zakupionego przedmiotu albo zwrotu ceny wraz z 
kosztami przesyłki w przypadku, kiedy dostarczony przedmiot jest niezgodny z opisem aukcji 
lub nie odpowiada innym parametrom, o których zapewnił Sprzedający. Żądanie wymiany lub 
zwrotu ceny powinno być przesłane Sprzedającemu na piśmie wraz ze szczegółowym opisem 
niezgodności przedmiotu. 
 
 
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by opisy przedmiotów aukcji oraz fotografie 
sprzedawanych przedmiotów odpowiadały ich rzeczywistym cechom, parametrom i 
wyglądowi. Wygląd, kolorystyka czy inne cechy sprzedawanych przedmiotów mogą jednak 
nieznacznie odbiegać od prezentowanych na zdjęciach i rysunkach producenta oraz opisów 
przekazanych przez producenta. Okoliczności te są niezależne od Sprzedającego, co prosimy 
uwzględniać w momencie wystawiania komentarzy. W przypadku istotnych niezgodności 
przedmiotu aukcji z opisem i fotografiami Kupujący ma prawo realizować uprawnienia 
wskazane w pkt. VI ppkt 6 regulaminu. 
 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują:  

a. regulamin aukcji operatora platformy aukcyjnej;  
b. przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)  
c. przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, 
poz. 93)  
d. przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych 
(t.j. Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).  

 
3. Wszystkie fotografie, rysunki, opisy aukcji jak również rozwiązania graficzne, stron z 
aukcjami sprzedającego stanowią przedmiot praw autorskich sprzedającego lub są 
wykorzystywane przez sprzedającego na podstawie licencji udzielonej przez uprawnione 
podmioty. Jakakolwiek forma korzystania z wyżej wskazanych utworów i aplikacji przez 
podmioty nieuprawnione jest zabroniona. Korzystanie z wyżej wskazanych utworów bez 
wyraźnej zgody sprzedającego lub innego uprawnionego podmiotu stanowi naruszenie 
przepisów o ochronie praw autorskich i skutkuje powstaniem określonych tam roszczeń.  
 
4. Znaki towarowe nienależące do sprzedającego są wykorzystywane na potrzeby aukcji 
jedynie w celach informacyjnych i stanowią przedmiot uprawnień właściwych podmiotów. 
REGULAMIN AUKCJI (dla umów zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r.) Regulamin określa 
zasady prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod 
adresem www.allegro.pl przez Lukasz Radzikowski Kantstr.22, 10623 Berlin.  
 
 
 
I NA POTRZEBY NINIEJSZEGO REGULAMINU ZA:  
 
1. Sprzedającego uważany jest Lukasz Radzikowski, Kantstr.22, 10623 Berlin. 
 
2. Sklep internetowy – działalność athletestore_eu prowadzona za pośrednictwem witryny 
serwisu allegro.pl polegająca na sprzedaży towarów tam oferowanych na odległość,  
 
3. Klient – każda osoba mogąca dokonać zakupu w sklepie internetowym lub osoba 
dokonująca takiego zakupu, pod warunkiem, iż posiada zdolność do czynności prawnej 



pozwalającą jej na zaciąganie zobowiązań w zakresie w jakim wiąże się to z działalnością 
sklepu internetowego,  
 
4. Kurier – firma kurierska, którą posłużyła się athletestore_eu w celu dostarczenia 
zamówionego towaru. Określenie odwołuje się również do każdego pracownika tej firmy,  
 
5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej 
działalnością gospodarczą lub zawodową. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za 
pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem sklepów na terenie Polski i Europy.  
 
 
II ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA  
 
1. Zamówienia są przyjmowane poprzez serwis allegro.pl w sposób opisany w tym serwisie.  
 
2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: w momencie potwierdzenie przez Klienta danych 
adresowych oraz formy płatności za dokonane zakupy, dotyczy to sprzedaży płatnej z góry (w 
całości) – po wpływie środków na rachunek Łukasz Radzikowski.  
 
3. Realizacja zamówienia następuje w terminie wskazanym na odpowiedniej stronie serwisu 
allegro.  
 
4. Wszystkie ceny wskazane w serwisie allegro.pl są cenami brutto w złotych polskich (PLN) 
i zawierają podatek VAT.  
 
5. W przypadku towarów oznaczonych jako "promocja" (pod tym pojęciem rozumiem się 
także wszelkiego rodzaju pakiety – jak np. . Klatka gimnastyczna + rolka do masażu, sanie 
ciężarowe + pasy treningowe, itd. ) bądź towarów oznaczonych jako "wyprzedaż" o 
kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność wpłynięcia potwierdzonych zamówień. 
Ilość towarów w cenach promocyjnych czy w cenach z wyprzedaży jest ograniczona.  
 
6. Athletestore_eu odmawia realizacji zamówienia w następujących przypadkach:  

a. nieprawidłowo wypełnionego formularza,  
b. próby celowego wprowadzenia w błąd,  
c. złożonych zamówień których nie uda się potwierdzić,  
d. braku dostępności towaru,  
e. błędów w serwisie allegro.pl wynikających z czynników niezależnych od 
athletestore_eu,  
f. zalegania przez Klienta z jakimikolwiek należnościami w stosunku do 
athletestore_eu,  
g. posiadaniu przez athletestore_eu uzasadnionej wiedzy o złej sytuacji majątkowej 
Klienta (w takiej sytuacji athletestore_eu może uzależnić sprzedaż od dokonania przez 
Klienta uprzedniej wpłaty całej kwoty) O swojej decyzji athletestore_eu poinformuje 
Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 
7. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek okoliczności uniemożliwiającej realizację 
zamówienia przez athletestore_eu, athletestore_eu dołoży wszelkich starań aby poinformować 
o tym Klienta.  
 
 
 



III PŁATNOŚCI  
 
 Płatności za zakupiony towar odbywają się w sposób przewidziany w danej aukcji. Możliwe 
formy płatności:  
 
1. wpłata na konto bankowe /płatność powinna być uregulowana pod wskazane konto 
bankowo w terminie 10 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Warunkiem 
koniecznym w przypadku wpłaty na konto jest podanie w tytule przelewu nazwy użytkownika 
'nick'  
 
2. płatność Allegro / płatność przy współpracy z serwisem Allegro Płatności należy 
dokonywać na poniższe konto bankowe: Bank POCTOWY , Konto numer 08 1320 1537 
3324 3209 3000 0001, Łukasz Radzikowski. 
 
 
 
IV DOSTAWA  
 
1. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.  
 
2. Koszt dostawy podany jest na odpowiedniej stronie serwisu allegro.pl. Koszt dostawy 
danego zamówienia podawany jest przed ostateczną akceptacją tego zamówienia.  
 
3. W sytuacji, gdy towar zostanie zwrócony nadawcy z powodu:  

a. podania błędnych danych adresowych przez Klienta,  
b. nieodebrania przesyłki przez Klienta,  
c. innej przyczyny leżącej po stronie Klienta athletestore_eu ma prawo obciążyć 
Klienta wszystkim rzeczywistymi kosztami związanymi z taką sytuacją, w 
szczególności kosztami przygotowania i przesłania towaru do nadawcy i jego 
ponownego wysłania do Klienta.  
 

4. W przypadku stwierdzenia przez Klienta naruszenia przesyłki, tj. rozcięć, wgnieceń 
uszkodzeń taśm i folii zabezpieczających Klient ma bezwzględny obowiązek sprawdzić 
zawartość przesyłki w obecności kuriera. W przypadku niezgodności stanu towarów z 
zamówieniem lub fakturą, Klient ma obowiązek skontaktować się z athletestore_eu.  
 
5. W sytuacji opisanej powyżej Klient ma bezwzględny obowiązek spisać z kurierem protokół 
szkody opisujący stan przesyłki, uszkodzenia czy braki. Jeśli ubytki, uszkodzenia itp. zostały 
dostrzeżone po dostarczeniu przesyłki, Klient ma bezwzględny obowiązek skontaktować się z 
kurierem w celu sporządzenia protokołu.  
 
6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zaniedbanie powyższych obowiązków może stanowić 
podstawę do odmowy uwzględnienia ewentualnych roszczeń o charakterze reklamacyjnym.  
 
 
 
V POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  
 
1. Athletestore_eu udziela gwarancji na sprzedany towar tylko i wyłącznie w przypadku jeśli 
wraz z wydaniem towaru wydano dokument gwarancji /dokument gwarancyjny znajduje się 
na odwrocie faktury sprzedaży.  



2. Klienci zgłaszający wady towaru obowiązani są wskazać, z których przysługujących im 
uprawnień korzystają, tj. czy korzystają z gwarancji czy z innych przysługujących im 
uprawnień wynikających z przepisów szczególnych. Jeśli Klient nie zgłosił żadnego 
oświadczenia w tym zakresie, a udzielono gwarancji, uważa się, że klient zgłasza swoje 
roszczenie w ramach gwarancji.  
 
3. Reklamacje składane winny być za pośrednictwem drogi elektronicznej na maila 
allegro@athletestore.eu, ewentualnie pisemnie na adres athletestore_eu. W razie konieczności 
przesłania towaru do athletestore_eu, Klient zobowiązany jest poinformować athletestore_eu 
o takiej konieczności i ustalić kiedy towar zostanie przesłany. Koszt przesłania ponosi Klient, 
chyba, że chodzi o konsumenta w rozumieniu ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego. Ponadto Klient zobowiązany jest dołączyć 
do paczki wypełniony protokół reklamacyjny, który Morze tu znalesc http://www.lazienka-
rea.com.pl/formularze/reklamacja.pdf 
 
4. W przypadku niezasadności reklamacji koszty zwrotu towaru ponosi Klient.  
 
5. Athletestore_eu dokonuje rozpatrzenia reklamacji w terminach ustawowych.  
 
 
VI UPRAWNIENIA KONSUMENTA  
 
1. Klient posiadający status konsumenta na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw 
konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ma 
prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny swojej decyzji. Uprawnienie powyższe 
wykonuje się w terminie 10 dni licząc od dnia otrzymania towaru poprzez złożenie 
athletestore_eu oświadczenia na piśmie. Uprawnienie to nie dotyczy:  

a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o 
którym mowa w art. 7 ust. 1,  
b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych 
nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,  
c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie 
od ruchu cen na rynku finansowym,  
d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez 
niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,  
e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których 
przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,  
f. dostarczania prasy,  
g. usług w zakresie gier hazardowych.  
 

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest 
zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie 
niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot 
powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.  
 
 
 
 
VII POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 



1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez niego w 
procesie realizacji zakupu. W przypadku gdyby dane przekazane w ramach platformy 
allegro.pl nie były wystarczające dla realizacji umowy, athletestore_eu zwróci się do 
kupującego o uzupełnienie tych danych. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane są 
prawdziwe.  
 
2. Dane przetwarzane są przez athletestore_eu Lukasz Radzikowski, Kantstr.22, 10623 Berlin.  
 
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia umów drogą elektroniczna za 
pośrednictwem platformy allegro.pl, a w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na 
przetwarzanie danych w innym celu - również w tym celu.  
 
4. Klient dysponuje prawem dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.  
 
5. Athletestore_eu oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje w ramach sklepu 
internetowego podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych 
osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w takim zakresie, w jakim zezwala na 
to ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną, chyba że Klient wyraził zgodę na 
przetwarzanie danych w szerszym zakresie.  
 
6. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle umów 
zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sąd powszechny właściwy dla 
siedziby athletestore_eu. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy konsumentów, dla których 
wybór sądu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
7. Klient nie może wykorzystywać sklepu internetowego do dostarczania jakichkolwiek treści 
o charakterze bezprawnym, w szczególności treści nawołujących do nienawiści na 
jakimkolwiek tle, treści stanowiących naruszenie praw wyłącznych osób trzecich, 
nawołujących do popełnienia przestępstwa i innych. 
 


