
Regulamin sprzedaŜy przez internet 
 
Sklep internetowy, działający pod adresem www.papyrus.pl prowadzony jest przez Papyrus 
Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 41, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008986; NIP 779-00-00-505; 
Wysokość kapitału zakładowego 12 106 500 PLN 
 
Regulamin określa zasady realizowania sprzedaŜy towarów poprzez sklep internetowy dla 
stałych klientów firmy Papyrus Sp. z o.o. 
 
Postanowienia ogólne 
 
1. Umowa sprzedaŜy zawierana jest między osobą prawną (przedsiębiorcą) zwaną dalej 

Klientem, a spółką Papyrus Sp. z o.o. zwaną dalej Sprzedawcą.  
 
2. Klientem sklepu moŜe zostać firma stale współpracująca ze Sprzedawcą.  
 
3. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Sprzedawcę na stronie 

www.papyrus.pl, których dostawy są realizowane z magazynu Sprzedawcy.  
 
4.Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej sklepu podawane są w polskich 

złotych (PLN) i nie zawierają podatku VAT. Do cen prezentowanych w sklepie 
internetowym zostanie na fakturze doliczony podatek VAT. 

 
5. Zamieszczone na stronach sklepu informacje i ceny są jedynie zaproszeniem do składania 

ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 
Kodeksu Cywilnego. W szczególności informacje o dostępności produktów nie są 
podstawą do traktowania zawartości sklepu internetowego jako oferty w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego. 
Cena podana w formularzu zamówienia jest wiąŜąca w chwili złoŜenia zamówienia.  
Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, moŜe ulec zmianie. 

 
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, 

wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji 
promocyjnych.  

 
7. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej złoŜone w dni powszednie 

po godz. 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia 
roboczego.  

 
8. ZłoŜenie zamówienia jest wiąŜące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym 

adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca złoŜenie 
zamówienia. 

 
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących 

uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca ma 
prawo odstąpić od realizacji zlecenia. 

 
 



 
10. Dostawa towaru nastąpi za pomocą transportu Sprzedawcy niezwłocznie po 

skompletowaniu całego towaru zgodnie z „Harmonogramem składania zamówień i 
dostaw” Sprzedawcy dostępnym na stronie www.papyrus.pl. 

 
12. Sposób realizacji płatności Klienta jest toŜsamy z ogólnymi warunkami płatności (termin 

płatności, limit) Klienta względem Sprzedającego. 
 
13. Klient ma moŜliwość korzystania ze sklepu internetowego jedynie po akceptacji 

warunków regulaminu.  
 
14. Klient ma prawo do nieodpłatnego dostępu, odtwarzania i utrwalania niniejszego 

regulaminu 
 
 
Warunki świadczenia usług 
1. Dostęp do sklepu internetowego mają wyłącznie osoby zarejestrowane za pomocą 

formularza dostępnego na stronie www.papyrus.pl i zaakceptowane przez Sprzedawcę. 
 
2. Klient zobowiązany jest podać przy rejestracji wszelkie dane niezbędne do nawiązania 

umowy, które określone są w formularzu rejestracyjnym na stronie www.papyrus.pl. 
 
3. W celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną po dokonaniu rejestracji 

Klientowi przekazany zostanie login i hasło dostępu. 
 
4. Sprzedawca zastrzega sobie moŜliwość odmowy rejestracji Klienta, jeśli nie spełnia on 

warunków zawartych w niniejszym Regulaminie 
 
5. Sprzedawca zastrzega sobie moŜliwość wstrzymania dostępu do sklepu internetowego i 

realizacji zamówienia złoŜonego za pośrednictwem sklepu, celem przeprowadzenia prac 
konserwacyjnych i serwisowych. 

 
6. Klient powinien korzystać z przeglądarki internetowej akceptującej tymczasowe pliki 

internetowe „Cookie”. 
 
Zawarcie i rozwiązanie umowy 
 
1. SprzedaŜ towarów z aktualnej oferty asortymentowej Sprzedawcy następuje po złoŜeniu 

przez Klienta zamówienia w sklepie internetowym. Momentem zawarcia umowy 
sprzedaŜy towaru między Sprzedawcą a Klientem jest moment, w którym Klient, drogą 
elektroniczną otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji  

 
2. Login i hasło oraz dane handlowe takie jak ceny i stany magazynowe stanowią tajemnicę 

handlową Sprzedawcy i Klient zobowiązuje się do jej przestrzegania od chwili 
zalogowania się na stronie, a w szczególności Klient zobowiązuje się, Ŝe nie będzie 
udostępniać loginu i hasła osobom nieupowaŜnionym.  

 
3. Za straty wynikające z nienaleŜytych działań ochrony loginu i hasła odpowiada Klient 
 



4. Klient moŜe w kaŜdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, co jest 
równoznaczne z rozwiązaniem niniejszej umowy o świadczenie usług drogą 
elektroniczną. 

 
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu, o ile jest spowodowane 
okolicznościami, na które sprzedawca nie miał wpływu mimo zachowania naleŜytej 
staranności (siła wyŜsza).  
W przypadku siły wyŜszej realizacja zamówienia zostanie zawieszona na okres równy 
okresowi działania siły wyŜszej powiększony o okres niezbędny do ewentualnego 
prawidłowego funkcjonowania sklepu. 

 
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 
 
1. W wyniku złoŜenia zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych 

osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celu nawiązania, 
ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy.  

 
2. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klienta podmiotom trzecim w celach ich 

przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu bez uprzedniej zgody Klienta. 
 
Postępowanie reklamacyjne 
 
Postępowanie reklamacyjne powinno być zgodne z procedurą zgłaszania reklamacji u 

Sprzedawcy. Procedura reklamacyjna znajduje się na stronie www.papyrus.pl. 
 
Postanowienia końcowe 
 
1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15 października 2008 roku. 
 
2. W sprawach nieuregulowanych powyŜszym Regulaminem mają zastosowanie odrębne 

umowy podpisane przez Sprzedawcę z Klientem oraz przepisy Kodeksu cywilnego 
  
3. Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej 

przez Sprzedawcę jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 
 
4. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Miejscowość:  ………..…………  Data:  ….................... 
 
 
 
 
 

Porozumienie o współpracy 
 
 
 
 
KUPUJĄCY:       SPRZEDAJĄCY: 
 
Firma ……………………………………………  Papyrus Sp. z o.o. 
 
Adres ……………………………………………  Ul. Domaniewska 41, Saturn 
 
Kod Pocztowy   …………………………………  02-672 Warszawa 
 
…………………………………………………..  NIP: 779-00-00-505 
KRS/Zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej 
 
 
 
 
1. Kupujący otrzymuje … % rabatu za dokonywanie zakupów drogą internetową. 
 
2. Minimalna kwota zamówienia wynosi 1.000 zł. 
 
3. Kupujący potwierdza, Ŝe zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu, procedury  
    reklamacyjnej oraz harmonogramu zamówień i dostaw. 
 
 
Porozumienie sporządzone jest w 2 egzemplarzach – po jednym dla kaŜdej ze stron. 
 
 
 
 
KUPUJĄCY:        SPRZEDAJĄCY: 
 
 
 
 
……………………………….     …………………………… 


