
Regulamin sprzedaży dzieła pn. „Mini-rozmówki polsko-czeczeńskie, czeczeńsko-polskie”  

 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

Sprzedaż „Mini-rozmówek polsko-czeczeńskich, czeczeńsko-polskich”, o których informacje 

znajdują się na stronie emic.com.pl, prowadzona jest przez Fundację Emic z siedzibą w Toruniu 

przy ul. Podgórnej 50/2 87-100 Toruń, która wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS 0000401735, NIP 9562298245, REGON 341206915. 

Niniejszy regulamin skierowany jest do Kupujących i określa zasady i tryb Sprzedaży na 

odległość. 

§ 2 

Definicje  

Na potrzeby niniejszego Regulaminu pojęcia zamieszczone poniżej oznaczają: 

1. Sprzedawca - Fundacja Emic KRS 0000401735, NIP 9562298245, REGON 341206915. 

2. Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Fundacji Emic. 

3. Regulamin - niniejszy regulamin sprzedaży. 

4. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia  

i zmierzające bezpośrednio do sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 

5. Formularz zamówienia – formularz udostępniony przez Fundację Emic, umożliwiający 

złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wskazanie ilości Produktów do zamówienia 

oraz określenie warunków sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

6. Produkt - udostępnione przez Fundację Emic „Mini-rozmówki polsko-czeczeńskie, 

czeczeńsko-polskie” będąca przedmiotem sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

7. Faktura – dokument potwierdzający sprzedaż Produktu wystawiony dla Klienta przez 

Sprzedawcę.  

§ 3 

Kontakt ze Sprzedawcą 

1. Adres Sprzedawcy: ul. Legionów 15/1 87-100 Toruń. 

2. Adres e-mail Sprzedawcy: emic@emic.com.pl. 

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 507 412 653. 

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972. 

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów 

telefonów podanych w niniejszym paragrafie lub dokonując zamówienia poprzez 

formularz zamówienia: https://tiny.pl/tlqbt. 

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 -16:00. 

 

 

https://tiny.pl/tlqbt


§ 4 

Zasady składania Zamówienia 

W celu złożenia Zamówienia należy:  

1. Wypełnić Formularz zamówienia: https://tiny.pl/tlqbt. 

2. Dokonać płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie  

w określonym terminie. 

§ 5 

Oferowane metody dostawy oraz płatności 

1. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego 

Produktu: 

a) Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa, 

b) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Legionów 15/1 87-100 Toruń 

2. W sytuacji wysyłki paczki obowiązuje opłata. Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju 

przesyłki. W koszt wysyłki wliczona jest również koperta bąbelkowa w cenie 1,40 zł. 

3. Kupujący może skorzystać z następujących form wysyłki: 

a) Wysyłka listem ekonomicznym - według taryfy Poczty Polskiej,  

b) Wysyłka listem priorytetowym – według taryfy Poczty Polskiej,  

c) Wysyłka listem za pobraniem – według taryfy Poczty Polskiej. 

d) Odbiór osobisty w biurze Fundacji Emic przy ul. Legionów 15/1 w Toruniu - bezpłatnie. 

4. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972 lub 

gotówką, ale wyłącznie przy odbiorze osobistym. 

5. Produkt zostanie wysłany w przeciągu 14 dni roboczych od momentu wpłynięcia środków 

na konto.  

§ 6 

Zwrot towaru 

1. Produkt można zwrócić w stanie niepogorszonym, nienoszącym śladów zużycia, w przeciągu 

14 dni roboczych, licząc od dnia jego odbioru.  

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn 

to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te 

zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Każda zmiana zostanie 

zaktualizowana i przedstawiona na stronie www.emic.com.pl. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie 

danych osobowych. 

https://tiny.pl/tlqbt

