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REGULAMIN ullala 

 

I. OGÓLNE ZASADY ORAZ DEFINICJE 

1. Regulamin:  niniejszy dokument określający zakres usług świadczonych drogą elektroniczną  

2. Sklep:  serwis internetowy dostępny pod adresem www.ullala.pl  oraz www.ohsheet.uk   za 

pośrednictwem którego Klient może kupić  Produkt. 

3. Sprzedawca:  właściciel i administrator ullala.pl  prowadzący działalność gospodarczą pod 

firmą "MARKETinBIZartCOM" Urszula Kaczorowska, ul. Grochowska 225 lok. 8, 04-001 

Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki NIP 6941306705, REGON: 146234354 

4.  Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia oraz jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, o której mowa w art. 

331 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459), która dokonuje zakupu  

(w tym również Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego). 

5. Informacje podane przez Klienta:  powinny być aktualne i prawdziwe. W przypadku podania 

błędnych informacji Sprzedawca podejmuje próbę kontaktu z Klientem w celu weryfikacji 

danych. W przypadku, gdy kontakt z Klientem nie jest możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie 

prawo odmowy realizacji zamówienia. 

6. Zamówienie:  oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, 

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość.  

7. Umowa na odległość: umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, 

zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania 

się na odległość (urządzenia końcowe z dostępem do sieci Internet wraz z przeglądarką 

internetową oraz aktywne konto poczty elektronicznej)  bez jednoczesnej fizycznej obecności 

stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się 

na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

8. Umowa Sprzedaży:  umowa sprzedaży Produktów zawierana albo zawarta między Klientem a 

Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się 

też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. 

9. Produkt:  dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży. 

http://www.ullala.pl/
http://www.ohsheet.uk/
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10. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej sklepu, odnoszące się do Produktów 

(łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego 

lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży określone w art.71 Kodeksu Cywilnego. 

11. Siła wyższa:  zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do 

uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, 

pożary, śnieżyce, trąby powietrzne). 

12. Ustawa o prawach konsumenta:  Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta 

(Dz. U. 2014 r., poz. 827). 

II. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA ORAZ SPRZEDAŻ 

13. Klient dokonuje Zamówienia Produktu drogą elektroniczną przez wybranie określonego 

produktu z części ZAKUPY oraz potwierdzeniu ZAMÓW, gdzie następuje przekierowanie na 

adres mailowy ullala.info@gmail.com przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie 

bez konieczności dodatkowej rejestracji. 

14. Warunkiem dokonania  Zamówienia jest zaakceptowanie i  przestrzeganie Regulaminu. 

15. Sprzedaż Produktów odbywa się za pośrednictwem internetu. Wszystkie produkty oferowane 

na stronie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie 

wprowadzone na rynek polski. Kolory na prezentowanych w serwisie fotografiach  mogą 

nieco odbiegać od rzeczywistych z powodu różnicy w kalibracji monitorów czy profili 

barwnych na danym komputerze.  

16. Sklep przyjmuje Zamówienia z terytorium całego świata, 24h na dobę,  zaś przygotowanie 

Zamówienia odbywa się w dni robocze, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy,  od 

poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00 

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

17. Po wysłaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość  e-mail z Potwierdzeniem Zamówienia, 

co stanowi zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie 

Zamówienia uwzględnia podsumowanie całego Zamówienia Klienta oraz określa zasady 

płatności i dostawy.  Potwierdzenie Zamówienia uzupełnione zostanie o dane potrzebne do 

wykonania przelewu.  Zamówienie będzie realizowane po wpływie środków na konto. 

18. Czas realizacji gotowego Zamówienia to 1-2 dni robocze, licząc od momentu zaksięgowania 

wpłaty za  Produkt  oraz  jego dostępności  w magazynie.  Co istotne, w przypadku 

personalizacji  produktów (tj. przygotowania spersonalizowanych  indywidualnych nadruków) 

lub zamówień hurtowych, cena oraz wszelkie szczegóły i detale omawiane są drogą 

elektroniczną indywidualnie. Do tego należy doliczyć czas i koszt dostawy przesyłki. 
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19. W przypadku braku zamówionego Produktu albo braku możliwości realizacji Zamówienia 

Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Produktów od dostawców Sklepu nie 

będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia,  Sklep poinformuje Klienta 

drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach. W takiej sytuacji Klient 

będzie mógł wybrać czy chce anulować Zamówienie lub złożyć inne Zamówienie. W 

przypadku anulowania Zamówienia wszelkie dokonane przez Klienta płatności zostaną 

niezwłocznie zwrócone na jego rachunek bankowy. 

IV. ZASADY PŁATNOŚCI  ZA PRODUKT 

20. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (oraz w EUR w wersji angielskiej strony)  oraz 

zawierają wszelkie opłaty i podatki, w tym podatek VAT.  Podane ceny nie obejmują kosztów 

wysyłki  Produktów. 

21. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, 

wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania promocji. 

Powyższe nie będzie mieć wpływu na Zamówienia złożone wcześniej oraz przyjęte do 

realizacji. Ponad to, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych 

towarów z oferty bez uprzedzenia. Co nie dotyczy towarów przyjętych do Zamówienia. 

22. Płatność za zamówiony Produkt może nastąpić za pobraniem lub bezpośrednio  przy odbiorze 

osobistym albo przelewem na poniższe konto bakowe w danej walucie: 

Płatności w PLN  - nr konta mbank:  87 1140 2017 0000 4902 1293 7086 

Płatności w EUR  - nr konta mbank: 70 1140 2004 0000 3612 0498 3443 

BIC/SWIFT:  BREXPLPWMBK 

Dane do przelewu: 

MARKETinBIZartCOM  Urszula Kaczorowska  

ul. Grochowska 225 lok. 8, 04-001 Warszawa 

Ważne:  w  tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Kupującego oraz nazwę wybranego 

Produktu lub numer zamówienia. 

23.  Do każdego zrealizowanego Zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży zawierający 

oznaczenie podmiotu prowadzącego Sklep wraz z adresem, datą sprzedaży oraz określeniem 

sprzedanego Produktu, jego ilość i cenę. W razie konieczności  dodatkowe potwierdzenie 

zostanie wydane na prośbę Klienta drogą elektroniczną. 
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V.  ZASADY WYSYŁKI PRODUKTU ORAZ DOSTAWY 

24. Wysyłka zamówionego Produktu  jest realizowana na wskazany uprzednio adres i w sposób 

wybrany przez Klienta w momencie składania Zamówienia. 

25. Całkowita wartość Zamówienia powiększona będzie o koszt przesyłki,  wyszczególniony  na 

końcu regulaminu – str. 7  

26. Przesyłki krajowe i międzynarodowe są odpłatne, liczone według taryfikatora usług 

kurierskich firmy DPD  lub GLS oraz Poczty Polskiej. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta 

jest bezpłatny i możliwy jedynie w Warszawie w showroomie ullala po wcześniejszym 

umówieniu terminu. 

27. W przypadku, kiedy miejsce doręczenia zamówionych Produktów jest inne niż terytorium 

Polski, warunki płatności związane z doręczeniem przesyłki oraz sposób dostawy potwierdza 

się indywidualnie z Klientem drogą korespondencji elektronicznej.  

28. W przypadku nieodebrania przez Klienta Zamówienia, zostanie on obciążony kosztami 

związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki oraz jej ewentualnej ponownej wysyłki. 

VI.  ZWROTY, REKLAMACJE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

29. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od 

dnia otrzymania produktu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach 

konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).  

30. Wyjątkiem, kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jest zakup Produktu 

specjalnie przygotowanego dla konsumenta i zgodnie z jego wytycznymi. Taki 

spersonalizowany wyrób nie podlega zwrotowi. 

31. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o 

swojej decyzji  o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia 

pocztą elektroniczną na adres ullala.info@gmail.com  

32. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Klient wysłał informację 

dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 

terminu do odstąpienia od umowy. 

33. Odstępując od umowy Klient musi dostarczyć na własny koszt nieużywany i nienaruszony 

Produkt wraz z oryginalnymi metkami, dokumentem zakupu i wypełnionym Formularzem 

Zwrotu – str.8  

34. W przypadku zwrotu Produktu Klient otrzyma zwrot pełnej kwoty (w tym kosztów 

dostarczenia przesyłki), którą uiścił na rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, ale nie później niż w 

mailto:ullala.info@gmail.com
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ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę zwróconego produktu. Forma 

zwrotu pieniędzy będzie taka jaką Klient wybrał w Zamówieniu. 

35. Zwrot pieniędzy nie przysługuje Klientowi jeśli zwrócony Produkt będzie uszkodzony, 

niekompletny, będzie nosił ślady używania lub jeśli Klient nie dołączy metek i oryginalnego 

opakowania. 

36. Zwroty oraz reklamacje należy kierować  na adres:  ullala showroom, Urszula Kaczorowska  

ul. Grochowska 225 lok. 8, 04-001 Warszawa, email:   ullala.info@gmail.com  

VII.  POLITYKA PRYWATNOŚCI, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

37.  Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Dane osobowe Klienta są chronione 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. 

U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom  

trzecim. 

38. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez serwis informacji handlowych, czy  

materiałów promocyjnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na podany 

przez niego adres e-mail.  Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może być  w każdym 

czasie cofnięta. 

39. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o czym 

poinformuje na swojej stronie internetowej. 

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ORAZ PRAWO AUTORSKIE 

40. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów 

pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie 

i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerach 

używanych przez Klientów. 

41. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje związane z realizacją Zamówienia, a 

dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie. 

42. Logo „ullala” oraz wszelkie prawa autorskie, osobiste i  majątkowe do elementów serwisu są 

zastrzeżone, także wszystkie użyte na stronie i  podstronach, w tym też mediach 

społecznościowych  ullala.pl zdjęcia, grafiki, wzory stanowią własność Sprzedawcy. 

Kopiowanie i rozpowszechnianie treści bez pisemnej zgody właściciela Sklepu jest 

zabronione. 

 

 

mailto:ullala.info@gmail.com
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IX.  DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY 

43. We wszelkich kwestiach, w tym też kwestiach ochrony prywatności należy kierować się 

zakładką strony KONTAKT  przez formularz kontaktowy.  Ze Sprzedawcą można również 

kontaktować się drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email ullala.info@gmail.com  

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

44. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego;  ustawy o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych 

45. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta z tytułu niezgodności 

towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający 

ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

46. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i 

dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy 

internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

47. Regulamin wchodzi w życie z dniem  08.01.2018 

48. Pytania dotyczące pracy Sklepu prosimy przesyłać na adres: ullala.info@gmail.com  
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KOSZTY PRZESYŁEK  

 

POCZTA POLSKA – przesyłki na terytorium Polski  

do 1 kg – 14 zł           do 2 kg – 16 zł      do  5 kg – 19 zł 

POCZTA POLSKA – przesyłki zagraniczne w zależności od przynależności krajów świata do stref 

do 1 kg – od 34 zł - 60 zł – 66 zł - 70 zł – 81 zł – 89 zł - 103 zł      

do 6 kg – od 48 zł  - 113 zł – 117 zł – 184 zł – 225 zł – 312 zł 

 

KURIER DPD – przesyłki na terytorium Polski  

do 1 kg – 15 zł         do 3 kg – 17 zł       do  5 kg – 19 zł 

KURIER DPD – przesyłki  zagraniczne - Europa 

109 zł – Austria, Belgia, Czechy, Dania, Holandia, Niemcy,  Słowacja 

115 zł – Francja, Szwecja, Wlk. Brytania, Włochy 

160 zł – Hiszpania, Irlandia,  

 

KURIER GLS – przesyłki na terytorium Polski  

paczka S – 18 zł       Paczka M – 23 zł      

KURIER GLS – przesyłki  zagraniczne - Europa 

paczka S – 75 zł (Euro I - Niemcy, Czechy) 

paczka S – 85 zł (Euro II – Holandia, Austria, Belgia, Dania, Litwa, Luksemburg, Słowacja) 

paczka S – 109 zł (Euro III – Wlk. Brytania, Estonia, Francja, Łotwa, Słowenia, Węgry, Włochy) 

paczka S – 159 zł (Euro IV – Irlandia, Bułgaria, Chorwacja, Finlandia, Hiszpania, Portugalia, Rumunia, Szwecja) 

Paczka M – 79 zł (Euro I - Niemcy, Czechy) 



8 

 

Paczka M – 89 zł (Euro II – Holandia, Austria, Belgia, Dania, Litwa, Luksemburg, Słowacja) 

Paczka M – 129 zł (Euro III – Wlk. Brytania, Estonia, Francja, Łotwa, Słowenia, Węgry, Włochy) 

Paczka M – 169 zł (Euro IV – Irlandia, Bułgaria, Chorwacja, Finlandia, Hiszpania, Portugalia, Rumunia, Szwecja) 

 

FORMULARZ    ZWROTU 

 

 

 …………………., dnia ……… 

 
 
 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
(nadawca) 
 
 

………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 

pełna nazwa, adres, 
nr telefonu, adres email sklepu) 

  
  
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 
  
  

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. 
Dz.U. z 2014r. poz. 827) niniejszym odstępuję od umowy nr .............   z dnia ....................  
dotyczącej zakupu towaru ……………,   dostarczonego mi dnia ………….. 
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………..………..………………….. 
(data, podpis Klienta} 

 


