
REGULAMIN SKLEPU SELECTED BOUTIQUE 
 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 Poniższy Regulamin jest ważną częścią umowy sprzedaży zawieranej między 
Kupującym a Sprzedającym. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz 
konieczna do zawarcia umowy sprzedaży.



 Sklep Internetowy Selected Boutique, funkcjonujący pod adresem Internetowym 
www.selectedboutique.pl, jest własnością Zachariasz Sulżyk, prowadzącej 
Działalność Gospodarczą pod adresem: ZAK-BUD Zachariasz Sulżyk, 64-330 
Opalenica, Porażyn 93, NIP - 7881858576, REGON - 369131911

 

ZAMÓWIENIA 
 

 Zamówienia w Selected Boutique mogą być składane przez 24 godziny na dobę.


 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po 

uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza 

zamówienia w Sklepie Internetowym.


 Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie 

oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji.


Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie 

zamówienia, zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 


 Składający zamówienie Klient powinien wykonać następujące czynności:


1. Wybrać rozmiar produktu. 
 

2. Kliknąć opcję dodaj do koszyka. 
 

3. Kliknąć w ikonkę koszyka znajdującą się na górze strony, ażeby przejść 

do zamówienia. 
 

4. Następnie kliknąć koszyk, żeby wyświetlić dodane produkty do koszyka 

lub kasa żeby przejść bezpośrednio do kasy/zamówienia. 
 

5. W zakładce KASA należy wpisać swoje dane do wysyłki, wybrać opcję 

płatności oraz wysyłki, a następnie kliknąć Kupuję i Płacę. 
 

 Przed dokonaniem zamówienia Klient zostanie poinformowany o łacznym 

koszcie wybranych przez niego towarów oraz pozostałych kosztów związanych 

z realizacją zamówienia takich jak przesyłka.


 Zamówienie zostanie zrealizowane po uiszczeniu pełnej kwoty przez 

Kupującego (cena oraz przesyłka) na rachunek bankowy Sprzedawcy.


 Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży- w przeciwnym 

razie zamówienie zostanie anulowane.



 

 Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od 

momentu zaksięgowania wpłaty.

 

 

PŁATNOŚĆ 
 

 Klient ma obowiązek uiszczenia pełnej opłaty przelewem bankowym w terminie 

5 dni roboczych od dnia dokonania zamówienia, podając numer zamówienia w 

tytule przelewu bankowego Sprzedawcy.


 W przypadku braku płatności w ciagu5 dni, Sprzedający ma prawo anulowac 

zamówienie.

 

 

WYSYŁKA 
 

 Wysyłka dostarczona zostanie za pomoca Poczty Polskiej badz firmy kurierskiej.


 Koszty dostawy wynoszą:


- Paczka Standardowa - 8,50 zł. -

 Paczka Priorytetowa -10,50 zł. 

 Sprzedawca wystawia fakturę na życzenie klienta.


 W przypadku nieoderania przesyłki z poczty w wyznaczonym terminie, zmiany 

miejsca zamieszkania kupującego lub nieobecności adresata, Sprzedający nie ma 

obowiązku jak również nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wysłanie 

towaru.

 
 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 

 Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od 

umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Selected Boutique w poniżej wskazanych 

zasadach:





 Klient ma prawo, aby odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, 

składając oświadczenie drogą mailową www.info@selectedboutique.pl w 

terminie 14 dni od dnia dostawy towaru. Do zachowania powyższego terminu 

wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed jego upływem.


 W przypadku odstąpienia od umowy Klienta, Sprzedawca zwraca Klientowi 

dokonane przez niego koszty (poza kosztami wysyłki) przy użyciu takiego 

samego sposobu płatnosci, jakiego użył Klient w ciagu 14 dni od dnia otrzymania 

przez Sprzedającego zwrotu towarów.



 

 Klient jest zobowiązany niezwłocznie odesłac towar na adres: Porażyn 93, 64- 

330 Opalenica., nie później niz 14 dni od dnia, w którym poinformował 

Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.


 W przypadku stwierdzenia śladów użytkowania lub uszkodzenia towaru, Klient 

poniesie koszty.

 

 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE 
 

 Dane Klientów wykorzystywane sa wyłącznie do realizacji zamówienia. Są 

chronione poprzez Politykę Prywatności Sklepu i nieudostępniane osobom 

trzecim.


 Jakiekolwiek pytania prosimy kierowac na adres e-mail: 

info@selectedboutique.pl


 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają 

postanowienia kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30maja 2014r. o prawach 

konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827).


