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Sklep internetowy Veligo, działający pod adresem veligo.pl, prowadzony jest przez: 

 

Firma Handlowa VELIGO Waldemar Suwalski 

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Rogalińskiej 8 H / 6, 

nr NIP 583-152-25-54, 

nr REGON 221591369. 

 

Podmiot prowadzący sklep veligo.pl nie jest płatnikiem podatku VAT, w związku z czym nie 

wystawia faktur VAT (wystawia rachunki). 

 

 

SŁOWNICZEK: 

 

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.veligo.pl, sprzedający 

towary za pośrednictwem sieci internetowej; 

 

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy; 

 

Czas realizacji zamówienia - czas, w którym Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je 

przewo�nikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy; 

 

Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie; 

 

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, 

historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane 

dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień; 

 



Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto 

internetowe, konto stacjonarne lub na Poczcie; 

 

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za 

pośrednictwem systemu PayU lub innych systemów płatności on-line. 

 

 

I. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ. 

 

1. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie nowych towarów za pośrednictwem sieci Internet. 

Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.veligo.pl. 

2. Sklep wystawia na sprzedaż wyłącznie taką ilość towaru, którą w danej chwili posiada w 

swoim magazynie. 

3. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych oraz osoba prawna. 

4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.veligo.pl, 7 dni 

w tygodniu i 24 godziny na dobę. 

5. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia ze Sklepem umowy 

sprzedaży zamawianych przez siebie towarów. Wysłane przez Sklep potwierdzenie 

przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o 

przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. 6. W celu złożenia zamówienia Klient musi 

dokonać: 

- wyboru zamawianych towarów, 

- wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony 

Rachunek, 

- wyboru sposobu płatności. 

7. Klient może dokonywać w Sklepie zakupu towarów w dwojaki sposób: 

- jako tzw. Klient zarejestrowany (Klient, który w procesie rejestracji założył w Sklepie 

swoje konto), 

- jako tzw. Gość (Klient, który składa zamówienie, podając swoje dane adresowe do 

wysyłki, jednak z pominięciem procesu rejestracji). 

Jednakże tylko Klient zarejestrowany może w pełni korzystać z przygotowywanych przez 

Sklep promocji, bonów rabatowych i upustów. 

8. W przypadku niedostępności towaru w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych 

przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia 

od umowy w terminie 10 (dziesięciu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeśli Klient dokonał 

zapłaty za towar, zwrot należności nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia 

Klienta o odstąpieniu od umowy przez Sklep (wiadomość zostanie wysłana na wskazany 

przez Klienta adres e-mail), zgodnie z procedurą opisaną w Rozdziale VIII �Zwrot 

należności Klientom. Nadpłaty�. 

9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba 

towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych 



zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie 

Sklepu lub u jego dostawców. 

 

 

II. ZMIANY I MODYFIKACJE W ZAMÓWIENIACH. 

 

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania 

zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem 

Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktu w zakładce �Kontakt� na stronach 

Sklepu lub telefonicznie pod numerem 600-994-260. 

2. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia 

zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach 

veligo.pl. 

3. Zmiany i modyfikacje, o których mowa w pkt.1 i 2, będą wprowadzane wyłącznie po 

zweryfikowaniu Klienta jako osoby składającej zamówienie. 

 

 

III. CENY TOWARÓW. 

 

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu: 

- podawane są w złotych polskich, 

- są cenami brutto, 

- nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy. 

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta 

zamówienia. 

3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i 

odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. 

Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed 

datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

4. Szczegółowe zasady promocji określone są w odrębnych Regulaminach Promocji, 

dostępnych na stronach veligo.pl w sekcji WAŻNE INFORMACJE. 

5. Koszty dostawy zostaną dodane do kwoty zakupu, zgodnie z formą dostawy, wybraną 

przez Klienta w zamówieniu. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy 

dostępna jest na stronach veligo.pl w sekcji WAŻNE INFORMACJE, w zakładce Wysyłka. 

 

 

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I FORMY WYSYŁKI. 

 

1. Sklep dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia nie przekroczył 24 godzin 

od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, przy czym: 

a/ dla określenia czasu realizacji zamówienia uwzględnia się tylko dni robocze, 

 



b/ za moment przyjęcia zamówienia do realizacji uważa się: 

- złożenie przez Klienta zamówienia, gdy płatność za zakupy następuje w drodze wyboru 

opcji „Płatność przy odbiorze” oraz „Wysyłka za pobraniem”; 

- wpływ na konto bankowe Sklepu przelewu bankowego od Klienta (w przypadku płatności 

przelewem tradycyjnym); 

- otrzymanie od serwisu płatności elektronicznych PayU potwierdzenia o dokonaniu przez 

Kienta wpłaty (w przypadku płatności elektronicznej) . 

2. Od chwili złożenia przez Klienta zamówienia, towar w ilości przez niego określonej, 

zostaje zarezerwowany na poczet realizacji tegoż zamówienia i nie jest on przedmiotem 

dalszej sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt.3 poniżej. 

3. Płatność za zamówiony towar powinna nastąpić w terminie 20 (dwudziestu) dni od dnia 

złożenia zamówienia, a w okresie od 25 listopada do 25 grudnia włącznie, w terminie 10 

(dziesięciu) dni od dnia złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu rezerwacja towaru 

wygasa, towar wraca do ponownej sprzedaży a umowa sprzedaży zostaje unieważniona. 

4. Zamówienie jest realizowane zgodnie z formą wysyłki, wybraną przez Klienta przy 

składaniu zamówienia. 

5. Aktualne informacje na temat form i kosztów wysyłki a także planowanych terminach 

doręczenia przesyłek przez poszczególnych operatorów, znajdują się w sekcji WAŻNE 

INFORMACJE, w zakładce „Dostawa”. 

6. Koszty wysyłki zostały zaproponowane w taki sposób, aby zapewnić Klientowi możliwie 

najniższy koszt dla danej kategorii wagowej przesyłki. 

7. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta: 

- za pośrednictwem Poczty Polskiej, 

- za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, 

zgodnie z treścią pkt. 4 i 5. 

8. Formy i koszty wysyłki dla przesyłek z dostawą poza granice Polski będą ustalane 

indywidualnie z każdym Klientem. Brak akceptacji Klienta dla kosztów, formy czy terminu 

doręczenia takiej wysyłki, może być uzasadnieniem do zerwania umowy sprzedaży. 

9. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia 

niektórych form wysyłki. 

10. W okresie od 25 listopada do 25 grudnia włącznie, ze względu na wzmożony ruch 

przedświąteczny, zostają wyłączone wszystkie formy wysyłki, których operatorem jest 

Poczta Polska. 

11. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W 

przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera 

lub pracownika Poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu 

wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. 

12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opó�nienie dostarczenia 

przesyłek spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niepełnego adresu dla 

dostawy. 

 

 



V. FORMY PŁATNO�CI. 

 

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: 

- płatność przy odbiorze, 

- przelew bankowy, 

- przelew elektroniczny. 

2. Od wybranego sposobu płatności zależy czas realizacji zamówienia (patrz Rozdział IV). 

3. Dokonując zakupów w Sklepie, Klient może pozyskiwać i w przyszłości skorzystać z 

bonów, rabatów i upustów, w szczególności: 

- z Rabatu (bonu) Urodzinowego, 

- z bonu wynikającego z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym 

- z bonu wynikającego z uczestnictwa w Programie Sponsorowania 

o ile konkretny program jest w danej chwili dostępny. 

4. Zasady otrzymywania i wykorzystywania poszczególnych bonów, rabatów i upustów, 

zawarte są w osobnych Regulaminach, znajdujących się w sekcji WAŻNE INFORMACJE. 

5. Bony, o których mowa powyżej, nie podlegają wymianie na formę pieniężną. 

6. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia 

niektórych form płatności za zamówienie. 

7. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności „płatność przy odbiorze” 

Klientowi, który nie odbierze jednego zrealizowanego zamówienia płatnego przy odbiorze, 

bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty „płatność przy 

odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia 

opłaconego w inny sposób niż „przy odbiorze". 

 

 

VI. REKLAMACJE. 

 

1. Sklep oferuje wyłącznie towary nowe, mogące być objęte gwarancją producenta lub 

dystrybutora 

 

2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy lub wybrakowany, Klient może skorzystać z 

uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. 

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Klientowi przysługuje prawo 

do złożenia reklamacji w Sklepie. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar 

przesyłką pocztową ekonomiczną na adres podmiotu prowadzącego Sklep: 

 

F.H. VELIGO Waldemar Suwalski 

ul. Rogalińska 8 H / 6 

80-809 Gdańsk 

 

4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub Rachunek oraz formularz 

reklamacyjny (do uzyskania w Sklepie). 



5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

6. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym 

towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym 

postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub 

wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu 

wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub 

zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem 

towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu 

reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty. 

7. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z 

zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z 

innych ustawień (parametrów) monitora Klienta lub innych warunków technicznych. 

Dopuszcza się zatem nieznaczne różnice w kolorystyce produktu. 

8. Sklep nie zastrzega sobie prawa do błędów wynikających z: 

- umieszczenia nieprawidłowego opisu towaru, 

- podania nieprawidłowych parametrów technicznych, 

- zamieszczenia zdjęć innego produktu, niż oferowany. 

Stwierdzenie jednego z powyższych błędów daje Klientowi prawo do odstąpienia od umowy 

i realizacji roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową. 

9. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem 

zawiadomienia sklepu o stwierdzonej wadzie towaru w ciągu dwóch miesięcy od 

stwierdzenia niezgodności towaru z umową. W przypadku stwierdzenia niezgodności przed 

upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili 

wydania. Jeśli upłynął termin 6 miesięcy od wydania towaru, obowiązkiem Kupującego jest 

udowodnić, że owa niezgodność miała miejsce. 

 

 

VII. PRAWO ODSTĽPIENIA OD UMOWY. 

 

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", Klient będący 

osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub 

gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni 

od daty odebrania przesyłki. 

2. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli towar nie był używany 

ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne i muszą 

posiadać oryginalne, nienaruszone opakowanie. 

3. Zwracany towar należy odesłać najpó�niej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz 

z oświadczeniem o zwrocie (druk do uzyskania w Sklepie), na adres: 

 

F.H. VELIGO Waldemar Suwalski 

ul. Rogalińska 8 H / 6 



80-809 Gdańsk 

 

4. Towar winien być odesłany przesyłką rejestrowaną (paczka pocztowa, przesyłka 

kurierska). Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

5. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. 

6. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy 

proporcjonalnie do wartości zwracanego towaru) w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, 

zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty. 

 

 

VIII. ZWROT NALEŻNO�CI KLIENTOM. NADPŁATY. 

 

1. W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu 

należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w 

ciągu 7 dni roboczych. 

2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, zwrot 

należności następuje na kartę płatniczą lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła 

płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z 

przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła 

płatność jest niemożliwa, zwrot zostanie przekazany na rachunek bankowy Klienta 

wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za 

pośrednictwem formularza kontaktu na stronach veligo.pl. Sklep zastrzega sobie prawo do 

zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu. 

3. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta, obowiązują następujące zasady 

zwrotu: 

- nadpłata przekraczająca 1,00 (jeden) złoty może być wykorzystana na zakupy w Sklepie 

lub zwrócona na zasadach opisanych w punktach 1 i 2, 

- nadpłata poniżej 1,00 (jeden) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 6 

(sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty. W każdym przypadku, na życzenie Klienta, zwrot 

nadpłaty może nastąpić w kasie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu wypłaty z Biurem 

Obsługi Klienta. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem Poczty. 

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opó�nienie 

terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie 

wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże 

Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi 

odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opó�nienie, jeżeli nastąpiło 

to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) 

lub błędnego numeru konta. 

 

 

IX. DANE OSOBOWE. 

 



1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych 

osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie 

danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie 

uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za 

podanie nieprawdziwych danych osobowych. 

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z pó�n. zm.) w sposób uniemożliwiający 

dostęp do nich osób trzecich. 

3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą 

przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych produktach i promocjach 

dostępnych w Sklepie. 

4. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz 

żądania usunięcia. 

 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a F.H. VELIGO Waldemar Suwalski.. 

2.Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w 

rozumieniu Kodeksu Cywilnego i są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie 

z art. 71 k.c.). 

3.Sklep 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 

komputerze używanym przez Klienta. 

4.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych 

dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. 

5.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby 

trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności 

przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta. 

6. Sklep oświadcza, że wszelkie sprawy sporne będzie dążył rozstrzygać polubownie, a w 

sytuacji, kiedy nie będzie to możliwe, rozstrzygnięcie nastąpi na drodze sądowej. Sądem 

właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy 

dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. 

7.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach 

sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., 

poz.1176, z pó�n. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów 

oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 

2000r. ,poz.271 z pó�n. zm.) 

8.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.08.2013 r. 



9.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu 

wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty 

udostępnienia ich na stronie www.veligo.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w 

życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów 

obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 

 

Wszelkie opisy zawarte na stronie i podstronach serwisu veligo.pl oraz niektóre zdjęcia i 

obrazki są chronione prawem autorskim. Kopiowanie bez zgody autora jest zabronione 

(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 24, 

poz. 83 z pó�n. zm.). 


