
Regulamin sklepu 

 

Właściciel sklepu - Sprzedawca: 

 
PROFIT BRAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą 

w Bielsku-Białej 43-300 ul. Karpacka 24/12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775025, posiadająca NIP 5472210983. 

 
Numer telefonu: 502 522 170 

Email: kontakt@stuntsabers.pl 

 
Wstęp 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym oraz 

zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu 

internetowego. 

 
2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów jak i do przedsiębiorców 

korzystających ze sklepu. Konsumentem jest osoba fizyczna, która nabywa rzecz w celu 

niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

 
3. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Nabywcę jest zapoznanie 

się z regulaminem i jego akceptacja w czasie składania zamówienia. 

 
4. Wszystkie zdjęcia produktów, opisy oraz wszelkie inne informacje znajdujące się na 

stronie stuntsabers.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i 

rozpowszechniania, używania do celów handlowych bądź innych oraz prezentacji na innych 

stronach internetowych bez zgody właściciela sklepu. 

 
§1 Strony transakcji 

 
1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym stuntsabers.pl (zwaną dalej 

Nabywcą lub Klientem) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. 

 
2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego 

stuntsabers.pl (zwaną dalej Sprzedawcą) jest właściciel Sklepu – PROFIT BRAND spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Bielsku-Białej. 

 
3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w następujący sposób: 

 
a) poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: kontakt@stuntsabers.pl 
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b) telefonicznie pod numerem: 502 522 170 

 
§2 Przedmiot transakcji 

 
1. Przedmiotami transakcji są produkty prezentowane na stronie sklepu internetowego 

stuntsabers.pl w chwili składania zamówienia. 

 
2. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego 

stuntsabers.pl wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek od 

towarów i usług VAT). Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest ceną jednostkową 

i jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia, niezależnie od późniejszych 

zmian cen w Sklepie. 

 
3. Końcowa kwota do zapłaty przez Klienta obejmuje cenę za produkt lub produkty oraz 

koszt dostawy, w tym opłaty za transport, usługi pocztowe i kurierskie, których wysokość jest 

podana na stronach sklepu. Informacja o kosztach dostawy jest przekazywana Nabywcy w 

trakcie składania zamówienia. 

 
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów prezentowanych na stronie 

sklepu internetowego, wprowadzenia nowych produktów do sklepu, przeprowadzenia i 

odwołania akcji promocyjnych na stronie sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. 

 
5. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już 

ostatecznie potwierdzone przy pomocy poczty elektronicznej. 

 
§3 Składanie zamówień 

 
1. Do przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień konieczne są: 

 
a) urządzenie końcowe z dostępem do internetu i przeglądarką internetową typu: 

 
- Internet Explorer w wersji minimum 11 oraz Microsoft Egde w systemie operacyjnym 

Windows 7 lub nowszym 

 
- Chrome w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku w systemie operacyjnym Windows 

7 lub nowszym oraz Mac OS X Lion lub nowszym 

 
- Firefox w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku w systemie operacyjnym Windows 7 

lub nowszym oraz Mac OS X Lion lub nowszym 

 
- Opera w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku w systemie operacyjnym Windows 7 

lub nowszym oraz Mac OS X Lion lub nowszym 

 
- Safari w wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku w systemie operacyjnym Windows 7 

lub nowszym oraz Mac OS X Lion lub nowszym 



- Chrome wersji mobilnej na urządzenia z systemem operacyjnych iOS oraz Android w 

wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku 

 
- Safari w wersji mobilnej na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS w wersjach 

wydanych od 1 stycznia 2014 roku 

 
- Opera w wersji mobilnej na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS oraz Android w 

wersjach wydanych od 1 stycznia 2014 roku 

 
b) aktywne konto poczty elektronicznej (email), 

 
c) włączona obsługa plików cookies, 

 
2. Składanie zamówień w sklepie internetowym stuntsabers.pl odbywa się za 

pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się na stronie sklepu, przy opisie danego 

produktu. 

 
3. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. 

 
4. Nabywca składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów 

(towarów), zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na 

witrynie sklepu. 

 
5. Zamówienia składać mogą klienci po podaniu danych osobowych i adresowych 

koniecznych do realizacji zamówienia. 

 
§4 Realizacja zamówień 

 
1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie dokładnych danych (imię, nazwisko oraz 

adres dostawy) wraz z numerem telefonu, umożliwiających pracownikom sklepu weryfikację 

rzetelności złożonego zamówienia. 

 
2. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić. 

 
3. Każde zamówienie składane w sklepie internetowym stuntsabers.pl musi zostać 

potwierdzone przez Nabywcę. 

 
4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje po złożeniu przez Nabywcę zamówienia w sklepie 

internetowym i po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę. 

 
§5 Formy płatności 

 
1. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów: 

 
a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, przed wysłaniem towaru 

Nabywcy, 



b) płatność kartą kredytową i e-przelewem za pośrednictwem systemu tPay.com, przed 

wysłaniem towaru Nabywcy. 

 
2. W przypadku wyboru przez Nabywcę płatności przelewem, Nabywca zobowiązany jest do 

dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

Brak płatności w podanym wyżej terminie skutkować będzie odstąpieniem od umowy 

sprzedaży przez Sprzedawcę, o czym Nabywca zostanie poinformowany poprzez wysłanie 

wiadomości na podany adres email (zamówienie zostanie anulowane). 

 
3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za 

pośrednictwem tPay.com 

 
§6 Paragony, faktury 

 
1. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub faktura VAT (na życzenie Klienta). 

 
§7 Dostawa produktu 

 
1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym stuntsabers.pl realizowane są 

wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
2. Termin realizacji zamówienia zwykle wynosi od 3 do 7 dni roboczych, jednak w przypadku 

zamówień indywidualnych może się on wydłużyć. 

 
3. W przypadku zamówienia towarów o różnym terminie dostawy, realizacja zamówienia 

odbywać się będzie po skompletowaniu wszystkich zamówionych towarów. 

 
4. Dostawa realizowana jest poprzez przesyłkę kurierską. 

 
§8 Odstąpienie od umowy 

 
1. Nabywca, który jest konsumentem może odstąpić od umowy (tj. zrezygnować z towaru 

kupionego w sklepie internetowym Sprzedawcy) bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, 

składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

 
2. Termin czternastodniowy rozpoczyna się od dnia wydania towaru Nabywcy. Do 

zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia u Sprzedającego lub wysłanie 

oświadczenia przed upływem terminu. 

 
3. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone osobiście u Sprzedającego lub wysłane za 

pomocą poczty na adres Sprzedawcy bądź drogą elektroniczną tj. poprzez przesłanie 



oświadczenia na adres mailowy Sprzedającego: kontakt@stuntsabers.pl. Sprzedający 

niezwłocznie prześle Nabywcy na podany przez niego adres email potwierdzenie otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną. 

 
4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. 

 
5. Nabywca może odstąpić od umowy wyłącznie w przypadku, gdy przedmiot transakcji jest w 

stanie nieuszkodzonym oraz nienoszącym śladów zużycia wykraczających poza konieczne 

do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 
6. Nabywca nie może odstąpić od umowy jeżeli przedmiot transakcji jest wykonany 

według jego indywidualnej specyfikacji, np. korzystając z kreatora modelu 

dostępnego na stronie lub w przypadku wprowadzania indywidualnych zmian do 

modeli znajdujących się w stałej ofercie. 

 
7. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 

nie później niż w terminie 14 dni. 

 
8. Przed odesłaniem towaru Nabywca poinformuje o tym sklep drogą e-mailową lub 

telefonicznie. 

 
9. Odsyłany towar musi być kompletny  wraz załączonym do niego paragonem lub kopią 

faktury. W przeciwnym przypadku Nabywca traci prawo do odstąpienia od umowy, a towar 

nie zostanie przyjęty. 

 
10. Koszty odesłania towaru oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie 

transportu towaru do Sprzedającego ponosi Nabywca. 

 
11. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 

Sprzedający zwróci Nabywcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty 

dostarczenia towaru do Nabywcy. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy pomocy 

takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca zgodzi się na 

inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązał dla niego z żadnymi kosztami. 

 
12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do 

chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jego 

odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 
13. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na 

stronie internetowej sklepu (zakładka Kontakt) lub którego wzór stanowi załącznik do ustawy 

z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 
§10 Jakość 

 
1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie stuntsabers.pl są fabrycznie nowe, wolne od 

wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
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2. Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta. Do wysyłanego produktu 

Sprzedający dołączy kartę gwarancyjną znajdującą się w instrukcji. 

 
§11 Reklamacje 

 
1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Nabywca ma prawo 

do złożenia reklamacji i jej rozpatrzenia w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego dotyczące 

rękojmi za wady. Do zgłoszenia reklamacji należy dołączyć paragon lub kopię faktury. 

 
2. Sprzedający jest obowiązany odpowiedzieć na reklamację konsumenta w terminie 30 dni 

od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedający nie udzieli odpowiedzi na reklamację w tym 

terminie, uważa się, że uznał reklamację. 

 

 
§12 Ochrona danych osobowych 

 
1. Składając zamówienie, Nabywca, będący osobą fizyczną, świadomie zgadza się na 

przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Administratorem 

danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest PROFIT 

BRAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w 

Bielsku-Białej 43-300 ul. Karpacka 24/12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775025. 

 
2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego 

potrzeb, w następujących celach: 

 
a) realizacji umowy zawartej z Nabywcą, podjęcia czynności na jego żądanie przed 

zawarciem umowy, 

 
b) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, 

 
c) rozpatrywania reklamacji. 

 
3. Dane te są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed 

nieuprawnionym dostępem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ("RODO"). 



4. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system tpay.com, jego dane osobowe 

są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Krajowy Integrator 

Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 73/6). 

 
5. Dane osobowe Nabywcy przechowywane będą przez czas niezbędny do upływu okresu 

przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz publicznoprawnych. 

 
6. Nabywca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także 

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi 

Administratorowi realizację złożonego zamówienia. 

 
7. Nabywca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 

 
8. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było 

odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas 

odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego 

odwiedzającego lub jego komputera. Administrator danych wykorzystuje pliki Cookies w celu 

usprawnienia działania strony internetowej oraz oferowania użytkownikom różnych usług i 

funkcji. Mechanizm działania plików "Cookies" można w każdym czasie wyłączyć dokonując 

zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików "Cookies" może 

uniemożliwić prawidłowe korzystanie z pewnych funkcji dostępnych na stronie Sklepu. 

Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików "Cookies" dostępne 

są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient. 

 
§13 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez 

konsumentów 

 
1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania 

reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym: 

 
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o 

rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej ze Sprzedawcą, 

 
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie 

postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu wynikłego z 

umowy zawartej ze Sprzedawcą, 

 
c) zwrócenia się o pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu wynikłego z umowy zawartej ze 

Sprzedawcą do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji 

społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, 

 
d) zwrócenia się do podmiotu uprawnionego, wpisanego do rejestru prowadzonego przez 

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o wszczęcie 

postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, na podstawie 



przepisów ustawy o z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 

konsumenckich, 

 
e) złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod 

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

 
2. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie dostępne są w siedzibach oraz na 

stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji 

społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich 

Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów. 

 
§14 Postanowienia końcowe 

 
1. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. 

Umowa zawierana jest w języku polskim. 

 
2. Ewentualne spory pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez właściwe 

sądy w Polsce, na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 

 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio 

przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających 

zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego. 

 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.06.2019 r. 

 
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany 

regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak 

niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej sklepu. Zamówienia złożone 

przed datą wejścia w życie zmian do regulaminu, będą realizowane na podstawie 

postanowień regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. 
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