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§ 1 DEFINICJE 
 
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa 
świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje 
indywidualne Konto. 
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie. 
Regulamin – niniejszy regulamin. 
Sklep – sklep internetowy multicom.com.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem 
https://multicom.com.pl 
Sprzedawca – Multicom Kisielewski Jakubiak Sp. J. Z siedzibą pod adresem ul. Chopina 4b 
, 63-100 Śrem 
 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ 
 
Multicom Kisielewski Jakubiak Sp. J.  
Adres pocztowy: ul. Chopina 4b, 63-100 Śrem 
Adres e-mail: handlowiec@multicom.com.pl 
Telefon: 612839127 
Telefon komórkowy 508709939 
Adres do wysłania reklamowanego towaru: ul. Chopina 4b, 63-100 Śrem 
 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE  
 
Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest: 
- urządzenie z dostępem do Internetu 



- przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies 
- dla złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest aktywne konto e-mail 
 

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE 
 
1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają 
podatek VAT. 
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w 
Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy 
towaru. 
3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie. 
4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz 
metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania 
złożonego zamówienia. 
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania  
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a 
Sprzedawcą. 
7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na 
trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru. 
8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać 
zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym 
zamówieniu. 
 
 

§ 5 PŁATNOŚCI 
 
1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego: 

- Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. 
- Za pośrednictwem platformy płatniczej datPay 
- Kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru 

2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy 
zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia. 
3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na 
ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio 
po złożeniu zamówienia. 
4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur 
elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację. 
 
 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA 



 
1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad. 
2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie. 
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca 
przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu. 
4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej 
DHL. 
6. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej 
otwarcia. 
7. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar  będzie 
gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku 
gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania  towaru – w tym terminie. 
 
 

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 
W przypadku zakupu kasy fiskalnej nie ma możliwości odstąpienia od umowy, gdyż 
zakupione kasy są ufiskalnione na konkretny nr NIP, którego nie można zmienić. 
 
 

§ 8 REKLAMACJE 
 
1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego 
towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile 
gwarancja została udzielona. 
2. Gwarancja na kasę fiskalną wynosi 12 miesięcy 
5. Reklamacje dotyczące kasy fiskalnej należy składać telefonicznie pod numerem telefonu 
508709939 
3. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 
Regulaminu. 
4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w najszybszym możliwym terminie 
jednak nie później niż 14 dni. 
 
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA 
ROSZCZEŃ 
W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez 
Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: 

- mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji 
Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady 
postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: 
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. 



- pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego 
działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego 
należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do 
zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: 
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. 

- bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów. 
-  internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 
 

§ 9 DANE OSOBOWE 
 
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas 
korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. 
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej 
realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące 
przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w 
Sklepie. 
 
 

§ 10 ZASTRZEŻENIA 

1.  Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. 

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i 
wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji 
zamówienia. 
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim. 
4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie 
ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa. 
5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści 
cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii 
odrębnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 


