
REGULAMIN  

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.mentalsteps.pl prowadzony jest 

przez Małgorzatę Stępniak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Project 

Mind, ul. 8-go Maja 23 NIP: 841-167-56-55, REGON: 360376462, adres 

elektroniczny: kontakt@mentalsteps.pl  

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy. 

3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

4. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem zamówienia 

skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji 

przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej 

pomiędzy stronami umowy. 

5. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem: 

https://mentalsteps.pl/regulamin, a także poprzez zapisanie go na wybranym przez 

siebie nośniku klikając w https://mentalsteps.pl/regulamin_sklepu_mentalsteps.pdf 

6. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, produkty 

oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych 

oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest 

równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi 

produktów bez wad. 

7. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie 

przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z 

podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na 

odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za 

możliwość komunikowania się z nim. 

8. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego 

załatwienia sprawy poprzez: 

http://www.mentalsteps.pl/
mailto:kontakt@mentalsteps.pl
https://mentalsteps.pl/regulamin
https://mentalsteps.pl/regulamin_sklepu_mentalsteps.pdf


a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, 

b) mediację, 

c) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, 

d) zwrócenie się do Federacji Konsumentów, 

e) skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów 

pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod 

adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR) 

9. Prezentowane na stronach Sklepu internetowego zdjęcia i inne formy wizualizacji 

oraz prezentacji towarów nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie 

charakter informacyjny. Rozmiar towarów został zawarty w opisie. 

10.  Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk 

przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 

sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. 

Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/ 

11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani 

ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie 

Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - 

Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności 

postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, 

pierwszeństwo mają te przepisy.  

II. Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: 

Sklep / Sklep Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę 

dostępny pod adresem www.mentalsteps.pl 

Sprzedawca – Małgorzata Stępniak prowadząca działalność gospodarczą pod 

adresem 8-go Maja 23, 84 – 300 Lębork NIP 841-167-56-55.  
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Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty 

za pośrednictwem Sklepu internetowego, 

Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty w Sklepie internetowym w celu 

niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca 

osobowości prawnej, nabywająca produkty w Sklepie internetowym w ramach 

działalności gospodarczej lub zawodowej. 

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo 

wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo 

wolnych od pracy. 

Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i 

Klienta oraz warunki składanie zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie 

internetowym. 

 

III. Zamówienia 

1. Informacje o produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią 

oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do 

zawarcia umowy sprzedaży. 

2. Złożenie zamówienia następuje z chwilą otrzymania potwierdzenia przyjęcia 

zamówienia na adres e-mail podany w formularzu. 

3. Klient może zamówić towar poprzez:  

a) złożenie zamówienia poprzez dodanie produktu do koszyka, a następnie 

wypełnienie formularza i potwierdzenie złożenia zamówienia przyciskiem 

„Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” 

4. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „Koszyka” produkt, który 

zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze 

złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z 

„Koszyka”.   

5. Klient po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” zostaje przekierowany do 

formularza służącego do składania zamówień, celem podania adresu, danych 



płatnika, sposobu dostawy oraz metody płatności. Następnie Klient zostaje 

przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje 

dokonane poprzez wybranie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 

6. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego 

Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez 

zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. 

7. Naciśnięcie na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie 

przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty. 

8. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz 

koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu 

internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim 

zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, 

które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami 

dostarczenia towaru. 

9. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi informację 

o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy 

składaniu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi 

przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia. Z zastrzeżeniem punktu 10, 

brak przesłania informacji o przyjęciu zamówienia w ciągu 48 godzin od chwili 

złożenia zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte.  

10. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym o każdej porze, przez 24 

godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W przypadku złożenia zamówienia w dni 

niestanowiące dni roboczych, albo też dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z 

ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy termin na 

potwierdzenie przyjęcia zamówienia dla Sprzedawcy rozpoczyna bieg od dnia 

roboczego następującego bezpośrednio po dniach, o których mowa na wstępie. 

11. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych. Klient zobowiązany jest 

do:  



a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy 

prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających 

dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,   

b. korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w 

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,   

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach 

sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),   

d. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla 

Sprzedającego,   

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w 

zakresie własnego użytku osobistego. 

IV. Płatność i cena 

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w 

następujący sposób: 

a) przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy. 

 

2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą, wpłaty dokonać należy 

na następujący rachunek bankowy 96 1020 4649 0000 7302 0179 3843 w tytule 

przelewu lub wpłaty podając imię i nazwisko lub firmę Klienta oraz numer 

zamówienia otrzymany w informacji o przyjęciu zamówienia. 

3. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i wyrażone są w 

złotych polskich. Cena produktu przed dodaniem do „Koszyka” nie zawiera 

kosztów przesyłki. 

4. Sprzedawca na życzenie Klienta wystawi rachunek obejmujący zapłatę za 

zamówiony towar. Klient chcący otrzymać taki dokument obowiązany jest podać 

dane niezbędne do jego wystawienia: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz 

NIP. Chęć otrzymania rachunku powinna być złożona najpóźniej w dniu zawarcia 

umowy. Rachunek będzie wysyłany Klientowi razem z towarem po zaksięgowaniu 

płatności. 



V. Dostawa 

 

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu 

internetowego. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w 

zamówieniu. Sprzedawca wysyła zamówiony towar w terminie do 7 dni po 

zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym.  

2. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i dni 

ustawowo wolne od pracy dostawy nie są realizowane. 

3. Koszty dostarczenia towaru, które oprócz ceny za towar ponosi Klient, są 

podawanie na stronie Sklepu internetowego przy składaniu zamówienia. 

4. Z chwilą wydania towaru na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z 

rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W 

przypadku Przedsiębiorcy za wydanie towaru uważa się powierzenie go przez 

Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi. W przypadku Konsumenta za 

wydanie towaru uważa się jego odebranie od przewoźnika lub spedytora przez 

Klienta. 

5. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po 

dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego 

przewóz lub spedycję. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki 

Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu. 

6. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem, w miarę możliwości, dokonał 

sprawdzenia towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela 

podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument spisał 

stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą. 

7. W przypadku zamówień złożonych przez osoby niebędące Konsumentami, jeżeli 

Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony produkt 

nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od 

zawarcia Umowy jest uprawniony do odstąpienia od umowy. 



8. Towar wysyłany jest na terytorium Polski. W przypadku zamówienia towaru poza 

granice Polski, konieczny jest uprzedni kontakt mailowy pod adresem 

kontakt@mentalsteps.pl celem ustalenia kosztów i sposobu wysyłki. 

 

 

VI. Odstąpienie od umowy 

 

1. Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu internetowego 

zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez 

podawania przyczyny. 

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient 

objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna 

niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu do 

odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

3. Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować 

poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od 

umowy na adres:  

Małgorzata Stępniak 

Project Mind 

ul. Królowej Bony 5/9 

80-034 Gdańsk 

4. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z 

formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie 

Sklepu internetowego, który również został przesłany Klientowi jako załącznik 

wraz z informacją o przyjęciu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. 

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

6. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od 

umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego towaru przed 

upływem 14 dni na adres:  

Małgorzata Stępniak 

Project Mind 

ul. Królowej Bony 5/9 



80-34 Gdańsk  

7. Koszty zwrotu (odesłania) towaru ponosi Klient. 

8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania 

oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie 

dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem 

dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu 

dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez 

Sprzedawcę. 

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu 

zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od 

umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi 

kosztami. 

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do 

chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego 

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

 

VII. Rękojmia za wady 

1. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi 

za wady rzeczy sprzedanej. 

2. Wobec Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność 

za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 

556 i kolejnych Kodeksu cywilnego. 

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta będącego Konsumentem 

pisemnie na adres kontakt@mentalsteps.pl. 

4. Składając reklamację Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji 

zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to 

obowiązkowe. 

5. W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji 

Klient powinien podać w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej: 1) imię, 

nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe; 2) informacje dotyczące 

daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia; 3) informacje i 

okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty 

wystąpienia wady; 4) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji. 
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6. Klient posiada następujące uprawnienia w przypadku stwierdzenia wad produktu: 

a) do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba 

że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta 

wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona 

cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w 

jakiej wartość przedmiotu z wadą pozostaje do wartości przedmiotu bez wady. 

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;  

b) do żądania wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. 

Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo 

usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla 

Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych 

przepisach Kodeksu cywilnego. Jeżeli Klientem jest Konsument, może 

zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać 

wymiany przedmiotu na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia 

wady, chyba że doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany 

przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w 

porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie 

nadmierności kosztów uwzględnia się wartość przedmiotu wolnego od wad, 

rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę 

niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. 

7. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych 

sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez 

Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie 

mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek 

można pobrać na stronie internetowej  

http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów 

Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji 

Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: 

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie 

roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W 

przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z 

pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość 

złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej 

pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
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8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w 

powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 

9. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą 

mailową lub telefonicznie. 

10. Koszty przesyłki towaru w związku z reklamacją ponosi Klient. W razie uznania 

reklamacji za zasadną Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki, nie 

większe jednak niż koszt normalnej przesyłki poleconej. 

 

VIII. Ochrona Danych Osobowych 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów 

określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem 

https://mentalsteps.pl/polityka-prywatnosci stanowiącej integralną część niniejszego 

Regulaminu. 

 

IX. Polityka Cookies 

 

Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w „Polityce Cookies”, 

dostępnej pod adresem https://mentalsteps.pl/polityka-prywatnosci stanowiącej 

integralną część niniejszego Regulaminu. 

 

X. Świadczenie usług drogą elektroniczną 

 

1. Postanowienia rozdziału XII. Regulaminu stanowią regulamin w rozumieniu art. 8 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące 

Usługi elektroniczne: 

• umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz, 

• usługa Newslettera. 
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3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem 

teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi 

elektroniczne: 

• dostęp do sieci Internet 

• czynnego konto poczty elektronicznej, 

• przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google 

Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w 

wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi 

wersjami Java i Flash, 

4. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.  

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą 

zapisania się do usługi Newslettera, a także każdorazowo z chwilą złożenia 

zamówienia w serwisie. 

6. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia 

zamówienia poprzez odpowiedni formularz zostaje zawarta na czas oznaczony i 

ulega rozwiązaniu z chwilą realizacji zamówienia. 

7. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej Newslettera zostaje zawarta na czas 

nieoznaczony.   

8. Kupujący może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, 

o której mowa w ust. 7 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mentalsteps.pl lub 

pisemnie na adres:  

Małgorzata Stępniak 

Project Mind 

ul. Królowej Bony 5/9 

80-034 Gdańsk  

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub 

brak możliwości dostępu do usług wynikające z: 
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- awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie 

miał wpływu; 

- błędnego korzystania z witryny przez Klienta lub innych przyczyn niezależnych od 

Usługodawcy. 

10. Usługodawca ma prawo do zawieszenia funkcjonowania Serwisu w przypadku 

bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z 

nim związanych. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu 

internetowego Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia 

ujawnienia się wady lub przerwy. 

11. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: kontakt@mentalsteps.pl lub pisemnie na adres:  

Małgorzata Stępniak 

Project Mind 

ul. Królowej Bony 5/9 

80-034 Gdańsk  

12. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej 

otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach. 

XI Prawa autorskie 

1. Sprzedawane przez Sklep produkty objęte są prawami autorskimi. Klient lub 

osoby trzecie nie są upoważnione do ich rozpowszechniania lub powielania. 

2. Przy każdorazowym korzystaniu z dzieła w ramach cytatu należy podać dane 

Autorek. 

3. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po 
uprzedniej pisemnej zgodzie autorek, która udzielana jest wyłącznie na 
określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem 
własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej - związane żadne 
dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy 
o prawach autorskich. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają 
przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach 
pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.). 

 

 

XII. Postanowienia końcowe 
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1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za 

pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. 

Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego 

wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiedni nośniku danych. 

2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za 

niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie 

przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W 

pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy. 

3. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim 

poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na  

stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu 

na stronie Sklepu Internetowego.  

4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu 

będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. 

5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest 

Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z 

przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 

6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest 

Konsumentem w rozumieniu, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy 

według przepisów kodeksu cywilnego.  


