
Regulamin Sklepu Internetowego Szpot Sp. z o.o. z s iedzib ą  
w Swarzędzu  

 
Mając na uwadze, iż spółka Szpot Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu, przy ul. 
Wrzesińskiej 191, 62-010 Swarzędz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000105156, 
prowadzi sprzedaż części zamiennych do samochodów, za pośrednictwem sklepu 
internetowego znajdującego się pod adresem www.sklep.szpot.pl, postanawia się co 
następuje. 
 

§ 1 
Definicje 

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: 
a. Szpot Sp. z o.o. - spółka Szpot Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu, przy ul. 

Wrzesińskiej 191, 62-010 Swarzędz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000105156;  

b. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Szpot Sp. z o.o., znajdujący się 
pod adresem www.sklep.szpot.pl;  

c. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, z dnia 19 kwietnia 2010 roku;  
d. Zamawiający – osoba składająca zamówienie w Sklepie;  
e. Umowa – umowa sprzedaży zwierana między Szpot Sp. z o.o. a 

Zamawiającym w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie;  
f. Produkty – towary, które Zamawiający może nabyć od Szpot Sp. z o.o. za 

pośrednictwem Sklepu; 
g. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia – przesyłane pisemnie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia 
złożonego przez Zamawiającego, określające istotne postanowienia umowy,   
w tym w szczególności, strony umowy, jej przedmiot umowy oraz cenę 
zamówionych produktów. 

 
 

§ 2 
Regulamin  

1. Niniejszy Regulamin, wydany został na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, 
poz. 1204 z późniejszymi zmianami), dalej „Ustawa o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną” i określa zasady sprzedaży produktów przez Szpot Sp. z o.o. za 
pośrednictwem Sklepu.  

2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za 
pośrednictwem strony internetowej www.sklep.szpot.pl w formie, która 
umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.  

3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed 
rozpoczęciem korzystania z Usług.  

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż przy korzystaniu z usług Sklepu 
zakazane jest przesyłanie treści o charakterze bezprawnym. 
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§ 3 
Umowa  

1. Umowa zawierana jest między Zamawiającym a Szpot Sp. z o.o.  
2. Zawarcie, wykonanie, zmiana oraz rozwiązanie umowy z jakichkolwiek 

przyczyn podlega prawu polskiemu, bez względu na miejsce jej zawarcia. 
3. Sklep prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie na terenie Polski, co oznacza, 

iż składane przez Zamawiającego Zamówienia będą realizowane wyłącznie na 
adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przez 
Zamawiającego woli zawarcia umowy o treści zgodnej z warunkami zawartymi 
w Potwierdzeniu zawarcia umowy. Oświadczenie zamawiającego winno 
zostać złożone pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 
§ 4  

Oferta Sklepu  
1. Sklep służy do składania zamówień na wybrane Produkty za pośrednictwem 

sieci Internet, a sprzedawanych również w salonach Szpot Sp. z o.o.  
2. Zamieszczone na stronach Sklepu informacje nie stanowią oferty w 

rozumieniu postanowień kodeksu cywilnego a są jedynie zaproszeniem do 
składania ofert.  

 
§ 5  

Zamówienie 
1. Zakupy w Sklepie internetowym mogą być dokonywane wyłącznie przez 

osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów 
jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na 
stronie www.sklep.szpot.pl  oraz określenie formy płatności i przesłanie 
zamówienia. 

2. Zamawiający po dokonaniu wyboru określonego produktu lub produktów i 
umieszczeniu go w wirtualnym koszyku zamówień, celem złożenia 
zamówienia na zakup wybranych produktów powinien dokonać rejestracji do 
systemu sklepowego poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego 
znajdującego się na stronie www.sklep.szpot.pl.  

3. Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Zamawiającego 
zgody na podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy za 
pośrednictwem urządzeń umożliwiających kontaktowanie się na odległość, w 
tym w szczególności za pośrednictwem: telefonu, faksu lub poczty 
elektronicznej.  

4. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. 
Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym 
dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. 

 
    

§ 6  
Rozpatrzenie zło żonego Zamówienia 

1. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:  
a. sprawdzeniu przez Szpot Sp. z o.o. kompletności i poprawności 

podanych przez Zamawiającego danych,  
b. kontakcie z Zamawiającym celem potwierdzenia danych podanych w 

zamówieniu oraz ilości, rodzaju i ceny zamówionych produktów. 
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2. Jeśli dane podane przez Zamawiającego zostaną uznane za prawidłowe, jego 
zamówienie zostanie zaakceptowane, o czym zostanie powiadomiony 
przesłanym pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

3. Po wysłaniu Potwierdzenia przyjęcia zamówienia jego zmiana nie jest 
możliwa.  

4. Szpot sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub niekompletnie 
wypełnionych Zamówień. Zamówienia będą odrzucane również, gdy 
transakcja nie zostanie autoryzowana w systemie płatniczym, przy czym przez 
skuteczną autoryzację należy rozumieć zablokowanie na koncie karty 
płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z 
kosztami przesyłki. 

5. W momencie odrzucenia zamówienia nastąpi anulowanie zamówienia, a dane 
osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych Sklepu.  

    
    

§ 7 
Przyjęcie zamówienia 

1. Przyjęcie przez Sklep złożonego Zamówienia jest potwierdzane pisemnie lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenia przyjęcia zamówienia 
określać będzie w szczególności numer zamówienia, wyszczególnienie 
zamówionych produktów z podaniem ich ceny i ilości, wybrany sposób zapłaty 
a także sposób doręczenia, ze wskazaniem adresu na który winno ono 
nastąpić.   

2. Wraz z przesłaniem Potwierdzenia przyjęcia zamówienia Szpot Sp. z o.o. 
przesyła Zamawiającemu wzór oświadczenia o możliwość odstąpienia od 
zawartej umowy – zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2002 
roku, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przesz produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, 
poz. 271, ze zmianami), stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu.  

 
    

§ 8 
Realizacja zamówienia 

Szpot Sp. z o.o. przystąpi do realizacji zamówienia po dokonaniu przez 
Zamawiającego płatności tytułem ceny.  
 

 
§ 9 

Ceny 
1. Ceny podawane na stronie www.sklep.szpot.pl mają charakter wyłącznie 

orientacyjny. O wiążącej dla Stron cenie zamówionych produktów 
Zamawiający zostanie poinformowany w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.  

2. Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Szpot 
Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego 
informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie 
dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym 
towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.  
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3. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem 
Szpot Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu 
Nabywcy.  

 
§ 10 

Formy płatno ści 
Zamawiający może uiścić cenę za zamówione produkty w następujący sposób: 

1. Gotówką do rąk uprawnionego pracownika Szpot Sp. z o.o. w przypadku 
osobistego odbioru zamówionych produktów w siedzibie Szpot Sp. z o.o., zaś 
w przypadku doręczenia zamówionych produktów w sposób określony w § 10 
ust. 2 – do rąk uprawnionego przedstawiciela przewoźnika 

2.  Przelewem na następujący rachunek bankowy Szpot Sp. z o.o.:  
       Kredyt Bank S.A. III Oddział w Poznaniu Fili a nr 3 w Swarz ędzu  
                                  86 1500 1621 1220 1002 7881 0000 

 
§ 11  

Odbiór zamówienia  
1. Zamawiający może odebrać zamówione Produkty osobiście w siedzibie Szpot 

Sp. z o.o. 
2. Zamawiający, który nie odbiera zamówionych produktów osobiście,  może 

skorzystać z następujących form dostawy zamówionych produktów na 
wskazany przez siebie adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: 

a. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej;  
b. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.  

3. Wybrany przez Zamawiającego sposób doręczenia zamówionych Produktów 
powinien zostać wskazany w treści Zamówienia. 

4. Koszty doręczenia przedmiotu zamówienia pokrywa Zamawiający. 
5. O przekazaniu przedmiotu zamówienia do wysyłki Zamawiający zostanie 

powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadomienie to 
określać będzie też formę wysyłki oraz numer zamówienia.  

6. Orientacyjny czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów 
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Koszty dostaw mogą 
ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.  

 
§ 12 

Kontakt  
W celu ułatwienia i usprawnienia procesu składania i realizacji zamówień za 
pośrednictwem Sklepu, między Zamawiającym Sklepem Internetowym  prowadzona 
będzie korespondencja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Korespondencja do 
Sklepu winna być kierowana na adres: sklep@szpot.pl  W jej ramach Zamawiający 
będzie otrzymywał na podany przy logowaniu (rejestracji) adres e-mail wiadomości 
dotyczące zamawianych przez niego produktów oraz statusu zamówienia. Za 
wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie klienta lub z 
powodu braku towaru, wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę 
zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, 
a także dane odbiorcy.  
 

§ 13 
Potwierdzenie przelewu 
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1. Zamawiający, który wybrał płatność przy użyciu przelewu lub karty kredytowej, 
w przypadku braku potwierdzenia dokonania przelewu lub braku autoryzacji 
transakcji dokonanej kartą zostanie poinformowany, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, o konieczności ponowienia próby dokonania płatności. 

2. W sytuacji gdy kolejne próby zapłaty przelewem lub kartą kredytową okażą się 
nieskuteczne – Zamawiający otrzyma stosowną informację o zaistniałym 
problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi Sklepu.  

3. W przypadku o którym mowa w ust. 2 Zamawiający zostanie poinformowany o 
wstrzymaniu realizacji zamówienia do czasu skutecznego dokonania 
płatności.  

 
 

§ 14  
Częściowa kompletacja zamówienia  

1. W przypadku gdyby okazało się, iż Szpot Sp. z o.o. nie jest w stanie 
dostarczyć wszystkich zamówionych przez Zamawiającego produktów, 
Zamawiający zostanie poinformowany, o tym które z zamówionych przezeń 
produktów są osiągalne i mogą być wysłane. 

2.  W sytuacji o której mowa w ust. 1  Zamawiający decyduje czy chce anulować 
całe zamówienie, czy zrealizować je w kształcie w jakim jest to w danym 
momencie możliwe. 

3.  W zależności od decyzji podjętej przez Zamawiającego zostanie mu wysłane 
za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie całkowitego 
anulowania zamówienia, albo potwierdzenie jego realizacji w części w jakiej 
jest to możliwe w danym momencie.  

4. W przypadku nie podjęcia przez Zamawiającego żadnej decyzji dotyczącej 
częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 4 dni, od dnia zawiadomienia 
o powyższym, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym 
Zamawiający zostaje powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 
 

§ 15  
Wady produktów – post ępowanie reklamacyjne  

1. Jeżeli po otrzymaniu zamówionego produktu Zamawiający stwierdzi, iż jest on 
dotknięty wadami Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką 
pocztową na adres ul. Wrzesińska 191, 62-020 Swarzędz tel. kontaktowy: 061 
65 44 390 lub zwrócić go osobiście.  

2. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.  
3. Do reklamowanego produktu należy dołączyć Wniosek reklamacyjny wraz z 

dowodem zakupu. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu oraz 
dzień stwierdzenia wady. Wniosek reklamacyjny stanowi Załącznik 3 do 
niniejszego Regulaminu.  

4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem.  

5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, produkt uszkodzony zostanie 
naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już 
niemożliwe sklep zwróci Zamawiającemu równowartość ceny produktu .  

6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą 
rozpatrywane tylko na podstawie podpisanego przez pracownika firmy 
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przewozowej protokołu reklamacyjnego. Protokół reklamacyjny winien zostać 
przesłany do Szpot Sp. z o.o. wraz z reklamowanym produktem. 

 
 

§ 16 
Przetwarzanie danych osobowych  

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Zamawiającego 
zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Szpot Sp. z 
o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami).  

2. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji 
złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia 
sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane 
osobom trzecim.  

3. Dane osobowe Zamawiającego nie są przekazywane, odsprzedawane ani 
użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z 
realizacją zamówienia. 

4. Dostęp do danych osobowych Zamawiających posiada jedynie administrator 
Sklepu. Zamawiający ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, do 
ich poprawiania oraz wniesienie żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania 
do celów związanych z realizacją zamówienia.  

 
 

§ 17  
Wymogi techniczne 

W celu prawidłowego korzystania z usług Sklepu wymagana jest prawidłowo 
skonfigurowana przeglądarka internetowa MS Internet Explorer w wersji nie niższej 
niż 6 lub inna równorzędna wraz z zainstalowanym dodatkiem Adobe Flash Player. 
 

§ 18 
Wyłączenie odpowiedzialno ści Szpot Sp. z o.o. 

Szpot Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w 
szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów 
telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu 
zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych; oraz za szkody 
majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Zamawiającego wskutek korzystania ze 
Sklepu, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Szpot Sp. z o.o.  

§ 19 
Postanowienia ko ńcowe 

1. Szpot Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:  
a. zmiany cen oraz ilości produktów dostępnych w Sklepie w ciągu dnia,  
b. wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu, 
c. w przypadku zamówienia więcej niż jednego produktu do realizacji 

dostawy w kilku partiach, przy czym opłata za przesyłkę zostanie 
pobrana tylko raz, 

d. przerw technicznych w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnych do jego 
obsługi, 

e.  uzupełnienia lub zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w 
każdym czasie. Jednakże Zamówienie, której wykonywanie rozpoczęto 
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przed uzupełnieniem lub zmianą Regulaminu będzie realizowane na 
podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu. 

2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Umów. 
3. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu oraz realizacji 

zamówień jest prawo polskie. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maja 

przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.  
5. Ewentualne spory powstałe na tle stosowania postanowień niniejszego 

Regulaminu będą rozstrzygane przez miejscowo właściwy Sąd powszechny 
dla siedziby Szpot. Sp. z o.o. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.04.2010 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


