
Regulamin sklepu internetowego firmy 

ALTA PLANA 

Dane przedsiębiorcy 

1. Właś cicielem jeśt przedśiębiorśtwo Alta Plana kto re prowadzi 
działalnoś c   za poś rednictwem Sklepu altaplana.pl 

2. Regulamin okreś la prawa i obowiązki Kliento w jak ro wnież 
prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i 
prowadzącego Sklep.  

3. Regulamin jeśt dośtępny w polśkiej werśji językowej.  

4. Klienci zobowiązani śą do prześtrzegania autorśkich praw 
majątkowych oraz praw wynikających z rejeśtracji wynalazko w, 
patento w, znako w towarowych, wzoro w użytkowych i 
przemyśłowych.  

5. Właś ciciel , firma Alta Plana zobowiązuje śię do wykorzyśtania 
danych ośobowych kliento w śklepu wyłącznie w celu rzetelnego 
wykonania umowy śprzedaży zawartej na odległoś c . Polityka 
Prywatnoś ci znajduje śię TUTAJ, udośtępniana jeśt w trakcie 
śkładania zamo wienia oraz prześyłana każdorazowo w 
wiadomoś ci e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego 
zamówienia.  

 

I. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.  

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien pośiadac :  
a) urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne, 

 b) dośtęp do śieci Internet,  

 c) adres poczty email  

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookieś, kto re śą 
plikami tekśtowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych 
perśonalnych, używane śą w śpośo b anonimowy w celu 



ocenienia realnego zaintereśowania śerwiśem na śtronach 
śklepu. Pliki Cookieś śłużą do wymiany informacji pomiędzy 
Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym śtopniu ułatwia 
dopasowanie oferty do oczekiwan  i preferencji każdego 
Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o śtośowaniu pliko w 
cookieś. Przeglądarki internetowe częśto domyś lnie mają 
uśtawioną możliwoś c  inśtalowania tych pliko w na urządzeniu 
kon cowym Klienta, kto ry w każdym czaśie może dokonac  zmiany 
uśtawien .  

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwoś ci 
korzyśtania z pliko w Cookieś może wpłynąc  na funkcjonalnoś ci 
dośtępne w Sklepie.  

4. Szczego łowe informacje dotyczące pliko w Cookieś zawarte śą w 
Polityce Plików Cookieś, udośtępnionej pod adreśem 
http://altaplana.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html 
śtanowiącą integralna częś c  niniejśzego regulaminu.  

 

II. Rejestracja i Logowanie  

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejeśtracji 
podając: login, adreś e-mail , haśło oraz imię i nazwiśko, nr 
telefonu, adreś za pomocą formularza. Klient ma możliwoś c  
podania danych do faktury VAT.  

2. Haśło podawane przy logowaniu do Sklepu może śkładac  śię z 
liter, cyfr lub/oraz znaków śpecjalnych. Haśło jeśt indywidualne 
dla każdego użytkownika. Haśło można zmienic  na śtronie 
poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego haśła.  

3. Założenie „Konta klienta” jeśt nieodpłatne.  

4. Klient przez akceptację regulaminu śkłada oś wiadczenie 
naśtępującej treś ci:  

 przyśtąpiłem dobrowolnie do korzyśtania z uśług śklepu oraz 
dane zawarte w formularzu śą zgodne z prawdą. 



5. Klient nie może przekazywac  haśła dośtępu do konta w Sklepie 
internetowym osobom trzecim.  

6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail 
link aktywacyjny do strony internetowej konta.  

7. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do śyśtemu.  

8. Klient nie może kopiowac , modyfikowac  ani rozpowśzechniac  
treś ci, zdjęc  logotypo w bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.  

 

III. Realizacja zamówień 

1. Sklep jeśt czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 
umożliwiając Klientowi złożenie zamo wienia o każdej porze, 
poza przerwami konśerwacyjnymi. Klient ma ro wnież możliwoś c  
złożyc  zamo wienie ośobiś cie w śiedzibie w godzinach otwarcia.  

2. Klientami w przypadku ośo b fizycznych mogą byc  tylko ośoby 
pośiadające pełną zdolnoś c  do czynnoś ci prawnych.  

3. Klient śkłada zamo wienie w naśtępujący śpośo b:  

 wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka  
 wybo r formy dośtawy i płatnoś ci  
 podanie danych do formularza rejeśtracyjnego bądz  logowania, 

formularza dostawy  
 zatwierdzenie zamo wienia przez przyciśk „zamo wienie z 

obowiązkiem zapłaty”  
 wyśłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta  
 zamo wienie złożone w formie elektronicznej będzie 

potwierdzone nie po z niej niż w ciągu dwo ch dni roboczych (z 
wyłączeniem ś wiąt) od otrzymania zamo wienia. Potwierdzenie 
wyśłane będzie e-mailem lub telefonicznie  

4. Klient zobowiązuje śię do podania prawdziwych danych.  

 

 



5. Potwierdzenie zamówienia prześyłane do Klienta zawiera:  

 dane Sklepu w tym dokładny adreś koreśpondencyjny, adreś e-
mail oraz nr telefonu  

 opiś produktu ( np. iloś c , kolor, wymiary)  
 jednośtkową i łączną cenę wśzyśtkich produkto w  
 cenę zamo wienia = cena łączna produkto w + kośzty wykonania 

umowy m.in płatnoś ci i dośtawy  
 śpośo b płatnoś ci  
 informację o prawie odśtąpienia od umowy bez podania 

przyczyny w ciągu 14 dni  
 informacja o prawie do rękojmi  
 w załączniku prześyłany jeśt wzo r odśtąpienia od umowy w 

ciągu 14 dni  

IV. Forma płatności 

1. Klient ma możliwoś c  dokonania zapłaty za towar tytułem 
złożonego zamo wienia w naśtępujących formach:  

a) gotówka – płatność przy odbiorze ośobiśtym w Sklepie przy 
ulicy Długa 72, Kraków,  

b) pobranie – płatność przy odbiorze u kuriera,  

c) przelew – płatność góry na wśkazany w mailu 
potwierdzającym złożenie zamówienia rachunek bankowy,  

d) karta – przy odbiorze ośobiśtym w Sklepie przy ulicy Długa 
72, Kraków. 

2. Kośzty związane z dokonaniem płatnoś ci podane śą na śtronie 
zamo wienia/mailu potwierdzającym zamo wienie oraz zośtają 
wliczone w kon cową cenę zamo wienia. Za śkorzyśtanie z 
okreś lonej formy płatnoś ci śprzedawca nie może żądac  od 
konśumenta opłaty przewyżśzającej kośzty ponieśione przez 
śprzedawcę z tego tytułu.  

 

 



V. Ceny i koszty przesyłki 

1. Wśzyśtkie znajdujące śię w śklepie internetowym oferty 
śtanowią jedynie zaprośzenie dla Klienta do przedłożenia 
odpowiedniej oferty kupna.  

2. Ceny podane przy produktach na śtronie WWW Sklepu 
podawane śą w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu 
przed oznaczeniem przyciśku „do kośzyka” nie zawiera kośztów 
prześyłki i innych dodatkowych opłat. Kośzty prześyłki oraz 
dokonania płatnoś ci doliczane śą do śumy zamawianych 
produkto w. Klient jeśt informowany przed złożeniem 
zamo wienia o dodatkowych kośztach np. związanych z 
opakowaniem.  

3. Ceną ośtateczną zamo wienia, wiążącą Sklep i Klienta jeśt cena 
produktu podana na śtronie Sklepu przed złożeniem zamo wienia 
przez Klienta wraz z wśzyśtkimi kośztami związanymi z 
realizacją umowy.  

4. Informacja na temat całkowitej wartoś ci zamo wienia (wraz z 
kośztami prześyłki, dokonania płatnoś ci) udośtępniana jeśt 
przed wyborem opcji „Zamawiam – tranśakcja z obowiązkiem 
zapłaty” oraz potwierdzana jeśt w prześłanej niezwłocznie 
wiadomoś ci e-mail na adres podany przez Klienta.  

 

VI. Dostawa 

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dośtawy: a) tranśport właśny, 
b) śprzedaż wyśyłkowa możliwa po wcześniejśzym kontakcie 
telefonicznym lub mailowym, w celu uśtalenia kośztów prześyłki. 
Cena wyśyłki każdej rzeczy uśtalana jeśt indywidualnie. 
Prześyłki wyśyłane śą za pośrednictwem firmy XXX. Prześyłki śą 
zabezpieczone tak, by nie zośtały uśzkodzone podczaś 
transportu. 

2. Termin dośtawy to 30 dni, chyba że termin dośtawy zośtał 
uśtalony w śpośób indywidualny. W razie przekroczenia terminu 
wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do 



wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czaśu. Jeżeli towar nadal 
nie zośtanie wydany, kupujący może odśtąpic  od umowy.  

3. Dośtawy odbywają śię w dni robocze, od poniedziałku do piątku. 
W weekendy i wolne dni od pracy dośtawy nie śą realizowane.  

4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczen śtwo przypadkowej 
utraty lub uśzkodzenia towaru do momentu, w kto rym 
Konśument go otrzyma, chyba że Konśument wybrał inną formę 
dośtawy niż dośtawy proponowane przez Sprzedawcę.  

5. Kupujący w momencie odbioru prześyłki ma możliwoś c  
śprawdzic  towar i w razie jakiejkolwiek śzkody śpiśac  protoko ł 
w obecnoś ci dośtawcy. Spiśanie protokołu nie śtanowi warunku 
do złożenia reklamacji bądz  śkorzyśtania z uprawnienia do 
odśtąpienia od umowy.  

6. Towary dośtarczane śą na terenie Polśki.  

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy  

Niniejśzy rozdział dotyczy Użytkowniko w korzyśtających ze Sklepu 
jako Konsumenci. 

1. Konśument może odśtąpic  od umowy bez podania przyczyny, 
śkładając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu 
śtośowne oś wiadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania 
piśemnego oś wiadczenia po prośtu odśyłając produkt. Do 
zachowania powyżśzego terminu wyśtarczy wyśłac  
oś wiadczenie/produkt przed jego upływem na adreś nazwa Alta 
Plana, adres: 31-146 Kraków, ul. Długa 72, telefon: 12 633 03 09, 
509 970 908. Adres e-mail: dluga@altaplana.pl 

2. Konśument wyraża wolę śkorzyśtania z uprawnienia odśtąpienia 
od umowy ro wnież poprzez odeśłanie towaru, pośtępując 
zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego 
rozdziału.  

3. W przypadku odśtąpienia od umowy zawartej na odległoś c , 
umowa jeśt uważana za niezawartą. To, co śtrony ś wiadczyły, 



ulega zwrotowi w śtanie niezmienionym. Zwrot powinien 
naśtąpic  niezwłocznie, nie po z niej niż w terminie 14 dni. 
Zakupiony towar należy zwro cic  na poniżśzy adreś: Alta Plana, 
31-146 Kraków, ul. Długa 72. 

4. Bezpoś rednie kośzty zwrotnego dośtarczenia towaru w związku 
ze śkorzyśtaniem z uprawnienia, ponośi Kupujący, chyba że 
Sklep zgodził śię je ponieś c  lub nie poinformował konśumenta o 
jego prawie odśtąpienia od umowy.  

5. Kośzty prześłania towaru śą zwracane przez Sklep, ale jeżeli 
Konśument wybrał śpośo b dośtarczenia rzeczy inny niż 
najtan śzy, zwykły śpośo b dośtarczenia oferowany przez 
śprzedawcę, śprzedawca nie jeśt zobowiązany do zwrotu 
konśumentowi ponieśionych przez niego dodatkowych kośztów.  

6. W przypadku odśtąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona 
zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
oś wiadczenia Konśumenta. Zwrot naśtąpi na wśkazany przez 
Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje piśemne 
poś wiadczenie o zwrocie ś wiadczenia.  

7. Konśument ma obowiązek zwro cic  towar nie po z niej niż 14 dni 
od dnia, w kto rym odśtąpił od umowy, chyba że przedśiębiorca 
zaproponował, że śam odbierze rzecz. Do zachowania terminu 
wyśtarczy odeśłanie towaru przed jego upływem.  

8. Wzo r oś wiadczenia o odśtąpieniu od umowy znajduję śię na 
śtronie Sklepu oraz wyśyłany jeśt w wiadomoś ci e-mail z 
potwierdzeniem złożenia zamo wienia.  

9. Prawo odśtąpienia od umowy zawartej na odległoś c  nie 
przysługuje Konsumentowi w wypadkach:  

a) ś wiadczen  o właś ciwoś ciach okreś lonych przez konśumenta w 
złożonym przez niego,  

b) zamo wieniu lub ś ciś le związanych z jego ośobą, ś wiadczen  
kto re śą wyraz nie dostosowane do indywidualnych potrzeb 
konsumenta. 



VIII. Prawo Konsumenta do rękojmi 

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte śą 24 mieśięczną 
odpowiedzialnoś cią śprzedawcy za niezgodnoś c  towaru z 
umową. Iśtnieje domniemanie, że jeżeli Konśument zgłośił 
rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 mieśięcy od doręczenia 
produktu to wada produktu iśtniała już w chwili jego wydania.  

2. Reklamacja na podśtawie odpowiedzialnoś ci śprzedawcy za 
niezgodnoś c  towaru z umową powinna byc  przekazana m.in. 
wyśyłanie wiadomoś c  e-mail na adres dluga@altaplana.pl, 
listownie na adres Alta Plana, 31-146 Kraków, ul. Długa 72,  
dzwoniąc pod nr 12 633 03 09, 509 970 908. 

3. W reklamacji powinien znalez c  śię dokładny opiś rodzaju 
niezgodnoś ci, data jej wyśtąpienia, powinno byc  okreś lone 
żądanie Konśumenta, nr zamo wienia oraz dane kontaktowe, co 
ułatwi procedurę reklamacyjną.  

4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpo z niej w terminie 
14 dni od otrzymania reklamacji wyśłanej przez Klienta.  

5. W przypadku braku informacji o śpośobie rozpatrzenia 
reklamacji, w terminie okreś lonym w pkt.4, reklamację uznaje 
śię za rozpatrzoną na korzyś c  Klienta.  

6. W przypadku uzaśadnionej reklamacji, Klient może żądac  
doprowadzenia produktu do śtanu zgodnego z umową, 
nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia 
ceny lub iśtnieje możliwoś c  odśtąpienia od umowy. Sklep zwro ci 
Kliento w ro wnowartoś c  ceny całoś ci dokonanej tranśakcji.  

7. Odpowiedz  w śprawię reklamacji jeśt wyśyłana na podany przez 
Klienta adres e-mail, adres korespondencji.  

8. Sklep wydaje piśemne poś wiadczenie o zwrocie ś wiadczenia.  

9. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję śię na śtronie 
zamo wienia oraz dołączany jeśt do wiadomoś ci e-mail przy 
zatwierdzeniu zamówienia.  



IX. Pozostałe 

1. Regulamin jeśt dośtępny pod adreśem 
http://altaplana.pl/webpage/regulamin.html 

2. Klient ma możliwoś c  odczytu, ś ciągnięcia treś ci regulaminu na 
śwoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.  

3. Sklep dokona zmiany pośtanowien  Regulaminu z ważnych 
powodo w po uprzednim poinformowaniu Kliento w poprzez 
publikację jednolitego tekśtu Regulaminu na łamach Sklepu oraz 
wyśłania jego treś ci na adreś email wśkazany przez Klienta. 
Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po 
śpełnieniu pozośtałych warunko w przewidzianych prawem, 
jedynie dla śtośunko w prawnych powśtałych po wejś ciu w życie 
zmian lub modyfikacji.  

4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden śpośo b naruśzac  praw 
nabytych Kliento w korzyśtających ze Sklepu przed dniem 
wejś cia w życie zmian. 


