
Regulamin Sklepu Internetowego 
prowadzonego przez Fundację Loesje Polska na stronie www.loesje.pl

I. DEFINICJE
Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia: 

1. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość 
za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki 
stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie 
usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym 
mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo 
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 
prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość. 

3. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z definicją 
ustawową: za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności 
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

4. Sprzedawca – Fundacja Loesje Polska, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS 0000811527; NIP 1133005971; REGON 384766351; sklep@loesje.pl. 

5. Adres siedziby Sprzedawcy: ul. Kickiego 4a/44, 04-369 Warszawa.
6. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem 

elektronicznym: loesje.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje 
o Towarze i jego dostępności.

7. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru zawierana za pośrednictwem 
Sklepu Internetowego. 

8. Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym.  
9. Elektroniczny formularz zamówienia – udostępniona przez Sprzedawcę dla Kupującego 

elektroniczna procedura dokonywania zamówienia. 
10. Elektroniczny formularz zwrotu – udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego 

elektroniczna procedura dokonywania zwrotów. 
11. Wysłanie zamówienia – zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku 

'Kupuję i płacę', traktowane jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia 
ze Sprzedającym Umowy sprzedaży na odległość. 

12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy.

13. Polityka prywatności strony, w tym Sklepu Internetowego – dokument określający szczegółowe 
zasady przetwarzania danych osobowych, dostępny na stronie www.loesje.pl.. 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży Towarów między Sprzedawcą a Klientem 

za pośrednictwem Sklepu.
2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną: 



a) zawieranie Umów sprzedaży online – w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie 
Internetowym, 

b) przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, 
ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji. 

3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system 
informatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarki internetowe w aktualnej wersji, np. Firefox, Chrome, 
b) dowolny program od przeglądania plików w formacie PDF. 

4. Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego treści, w tym opisy Towarów i ceny stanowią 
zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – 
na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą wysłania przez Klienta 
zamówienia, które następuje poprzez kliknięcie przycisku 'Kupuję i płacę'.

5. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami za pośrednictwem odsyłacza 
zamieszonego na stronie głównej przed zawarciem Umowy sprzedaży na odległość, w jej trakcie 
oraz po zakończeniu. Kupujący może go pobrać i sporządzić jego wydruk. 

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze 
świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne 
odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące 
zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych 
przesyłanych w Internecie.

III. ZAMÓWIENIA
1. Złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonać bez rejestracji, poprzez podanie 

danych związanych z zamówieniem.
2. Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na

stronach Sklepu Internetowego. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich 
dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej 
cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient 
podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty. 

3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie 
złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 
przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów 
dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, 
czasu i kosztów dostawy. 

4. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia 
danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, 
wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Kupuję i płacę". 
a) Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące 

oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią 
niniejszego Regulaminu. 

b) Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez 
Sprzedającego Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest 
wyświetlenie Kupującemu komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego
numeru. 

c) Po zawarciu Umowy sprzedaży na odległość, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail 
potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia do 
realizacji i zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia



oraz ogólnych warunków zawartej Umowy sprzedaży na odległość (Regulamin Sklepu 
Internetowego wraz z Załącznikiem nr 1), dane Sprzedawcy, odpowiedzialności Sprzedawcy 
za jakość świadczenia oraz o usługach świadczonych przez Sprzedawcę po sprzedaży. 

d) W przypadku dokonania przez Klienta anulowania zamówienia Sprzedawca dokonuje zwrotu 
otrzymanej płatności w terminie do 5 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy 
użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

IV. PŁATNOŚĆ
1. Sklep Internetowy oferuje możliwość dokonania płatności w formie przedpłat. 

a) Płatności elektroniczne, kartą płatniczą, Blik – w ramach usługi Przelewy24 – prowadzi firma 
PayPro SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000347935 przez Sąd 
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy, posiadająca 
NIP 7792369887 oraz REGON 301345068, o kapitale zakładowym 4.500.000,00 złotych 
w całości wniesionym.

b) Możliwa jest wpłata bezpośrednio na konto bankowe Sprzedającego: 
84 2130 0004 2001 0989 0542 0001 (Volkswagen Bank Polska). 
Kupujący jest wówczas obowiązany użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności. Proces 
realizacji zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.

c) Opcja płatności z odroczonym terminem płatności jest możliwa w sytuacjach indywidualnie 
uzgodnionych ze Sprzedawcą. 

2. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia na 
Elektronicznym formularzu zamówienia.

V. DOSTAWA
1. W Elektronicznym formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez 

zaznaczenie dokonanego wyboru. W szczególnych przypadkach, Sprzedawca zastrzega sobie 
możliwość zmiany wybranego przez Klienta sposobu dostawy bez dodatkowych kosztów dla 
Klienta. 

2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty 
dostawy Towaru są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce 
informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także 
w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego 
Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Towarów 
o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

4. O ile w opisie Towaru nie podano inaczej, dostawa Towaru dostępna jest jedynie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Europy: krajach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, 
Norwegii, Rosji, Turcji i Szwajcarii.
a) W celu pozyskania informacji o możliwościach dostawy na terytorium kraju niewymienionego

w punkcie V.4., Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą: sklep@loesje.pl
5. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot 

Towaru do Sprzedawcy – Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od 
umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail. 

6. W sytuacji wskazanej w punkcie V.5, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić 
Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar.



VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 

14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży
zawartej na odległość – umowę uważa się za niezawartą. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy - Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu 
Towaru. 

3. Oświadczenie Konsumenta musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od umowy, 
w szczególności Konsument może: 
a) W przypadku Towaru z dostawą do paczkomatu InPost albo kurierem InPost może skorzystać 

z elektronicznego formularza zwrotu dostępnego na stronie SzybkieZwroty.pl.
b) Odstąpić od umowy wykorzystując formularz odstąpienia od umowy, będący Załącznikiem 

nr 1, wysyłając go na adres siedziby Sprzedającego.
c) Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia 

o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób wskazany w ppkt a) lub b).
4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

a) dla umowy w wykonaniu, której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do 
przeniesienia jej własności - od objęcia w posiadanie Towaru przez Konsumenta lub wskazaną
przez niego osobę trzecią inną nią przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje 
wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie 
ostatniej rzeczy, partii lub części; (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas 
oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; (3) dla pozostałych umów - od dnia 
zawarcia umowy. 

6. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) 
oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy są przekazywane 
Konsumentowi w formie elektronicznej w niniejszym Regulaminie.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu 
do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą 
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu 
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub 
wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje 
kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której 
przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji 
konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której 
przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin 
przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w 
zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu 
na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po 
dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze 
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której 
przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu 
Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których 
wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której 
konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy
lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania 
konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania 
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu 



do dodatkowych usług lub Towarów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania 
dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym 
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, 
periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji 
publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów 
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z 
wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie 
oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są 
zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą 
konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez 
Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY
1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży

rzeczy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, 
odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia. 
a) Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył

Konsument. 
2. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać 

się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem 
lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej. 

3. Sprzedawca może zaproponować Konsumentowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli jednak 
Sprzedawca nie złożył takiej propozycji – Konsument powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy (lub 
osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni 
od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed 
jego upływem. Towar powinien zostać wysłany na adres siedziby Sprzedawcy. 

4. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania 
z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech 
i funkcjonowania Towaru.

VIII. REKLAMACJE
1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad fizycznych i prawnych i jest 

odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach 
określonych w kodeksie cywilnym. 

2. Jeżeli po przejściu własności Towaru na Kupującego stwierdzi on, że Towar posiada wady 
fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady:
a) w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres 

sklep@loesje.pl. 
3. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, żądania wobec 

Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić 
dowód zakupu Towaru w Sklepie Internetowym. Sprzedawca obowiązany jest udzielić 
odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi
w ww terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje 
Kupującemu na piśmie lub trwałym nośniku. 

4. Kroki, jakie musi podjąć Kupujący celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia 
Sprzedawcy reklamowanego Towaru, wskazane są na poszczególnych etapach w Elektronicznym 



formularzu reklamacyjnym. W przypadku skorzystania przez Kupującego z innego sposobu 
złożenia reklamacji niż za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego - 
Sprzedawca poinformuje Kupującego o dalszych krokach postępowania reklamacyjnego w sposób
odpowiadający sposobowi złożonej reklamacji.

5. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, 
w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający. 

6. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został 
rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku 
oświadczenie o:
a) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
b) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich.

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA 
ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego 
konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz 
zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów pod adresem: 
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 

2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy 
(telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców 
Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy 
konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego 
polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: www.spsk.wiih.org.pl); (2) 
wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji 
Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce 
wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego 
(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych 
należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów 
Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl
oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, 
w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora). 

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu 
rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma
ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem 
kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego 
rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy 
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod 
adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE



1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Sklepu oraz oświadczenia składane 
Sprzedawcy w postaci elektronicznej Kupujący powinien kierować na następujący adres poczty 
elektronicznej: sklep@loesje.pl. 

2. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 22.06.2021 r.
3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu 

decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą 
Sprzedawcę oraz Klienta. 

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, 
to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te 
zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo 
polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący 
Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji 
i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania 
reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że 
wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę. 

ZAŁĄCZNIK NR 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
(Załącznik numer 2 do ustawy o prawach konsumenta, dotyczy konsumenta i przedsiębiorców, którzy 
dokonali zakupu niewiążącego się bezpośrednio z profilem swojej działalności)
[formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Odstąpienie od umowy

Adresat: Fundacja Loesje Polska, ul. Kickiego 4a/44, 04-369 Warszawa, sklep@loesje.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) 
o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*): ...................................... 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ...................................... 
Imię i nazwisko konsumenta (-ów): ......................................  
Adres konsumenta (-ów): ......................................  
Data: ...................................... 

Podpis konsumenta (-ów) 
[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej] 

(*) niepotrzebne skreślić 


