
Regulamin sklepu www.arturo-obuwie.pl prowadzonego przez firmę:
 

B&B Group

inż. Artur Bandarzy

ul. Iłłakowiczówny 10

07-300 Ostrów Mazowiecka

NIP 759-170-52-78 REGON 141706127

§ 1 Warunki ogólne

1.Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu w chwili 
dokonywania zamówienia.
2. Ceny wszystkich produktów w sklepie zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
3. Oferta prezentowana na stronach sklepu internetowego www.arturo-obuwie.pl jest 
stanem magazynowym orientacyjnym.

4. www.arturo-obuwie.pl zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze 
sprzedaży.
5. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie 
danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

7. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry 
techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu 
art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 2 Realizacja zamówienia

1. Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie 
formularza.
2. Zamówienia są realizowane na terenie całego kraju oraz poza jego granicami po 
wcześniejszym ustaleniu telefonicznym kosztów przesyłki.
3. Klient ma prawo wyboru formy płatności zgodnie z formularzem zamówienia.
4. Termin realizacji zamówienia to czas między potwierdzeniem złożenia zamówienia, a 
przekazaniem towaru firmie przewozowej trwa od 2 do 5 dni roboczych.
5. Firma B&B Group zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w osobnych partiach 
po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu tego telefonicznie z Zamawiającym.
6. www.arturo-obuwie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych 
zamówień złożonych przez Klienta, który notorycznie zwraca zamówiony towar bez 
podania przyczyny.



§ 3 Rodzaje płatności

Proponuje cztery wygodne formy opłaty za złożone zamówienie:
1. Płatność za pobraniem - przy odbiorze przesyłki,
2. Przedpłata na konto - dokonana bezpośrednio po złożeniu zamówienia;
3. Płatność poprzez system płatności – dokonana w trakcie składania zamówienia;
4. Płatność w kasie przy odbiorze osobistym.

Płatność za pobraniem

Zapłata za zamówiony towar następuje przy odbiorze paczki. Jeżeli paczka została 
wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej, należy za nią zapłacić listonoszowi przy 
odbiorze. Natomiast w przypadku przesyłki kurierskiej, opłatę za zamówienie należy uiścić 
kurierowi podczas dostarczenia przesyłki. Kwota, którą należy zapłacić to suma wartości 
złożonego zamówienia oraz kosztu przesyłki. Kwotę tę można znaleźć na samym końcu 
podsumowania zamówienia jak i na kopii zamówienia, jakie otrzymają Państwo na swój 
adres e-mail po jego złożeniu.

Przedpłata na konto

Wygodną i szybką formą płatności jest przedpłata na konto. W tym przypadku należy 
wpłacić całą kwotę wartości zamówienia, łącznie z kosztami wysyłki, na konto www.arturo-
obuwie.pl wskazane w przesłanym Państwu potwierdzeniu zamówienia. W tytule przelewu
prosimy o podanie wszystkich numerów zamówień, za które płatność jest regulowana. Od 
chwili odnotowania wpłaty, zamówienie zostanie przekazane do realizacji.

Nasz numer konta:

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

87 89230008 0029 2160 2000 0001

W przypadku, gdy wpłata za złożone zamówienie nie zostanie odnotowana w ciągu 7 dni 
od daty jego złożenia, nasz system automatycznie wyśle przypomnienie o dokonaniu 
wpłaty. Zamówienie zostanie ostatecznie usunięte, gdy wpłata na koncie www.arturo-
obuwie.pl nie zostanie odnotowana w ciągu 14 dni.

Płatność poprzez system platnosci internetowych

Przy wyborze tej formy płatności w trakcie składania zamówienia na www.arturo-obuwie.pl,
zostaną Państwo automatycznie przekierowani na stronę płatności internetowych w celu 
sfinalizowania transakcji. W systemie można płacić kartą kredytową jak i za pomocą 
przelewu z konta internetowego. Powyższa forma płatności jest w pełni bezpieczna, gdyż 
wymiana informacji pomiędzy sklepem a serwisem jest szyfrowana w oparciu o 
technologię SSL. Informacje docierają do banku w sposób w pełni bezpieczny i nie są 
narażone na kradzież.

W przypadku nieudanej autoryzacji, prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi 
Klienta w celu dokonania zmiany formy płatności.

Płatności online, kartami płatniczymi i kredytowymi realizowane są przez:

             karty płatnicze: PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 
Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

http://koronat.pl/#1


Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, 
NIP 7792369887, Regon 301345068.
płatności online:  Przelewy24.pl DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

oraz:

  PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182,
60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości

opłacony, NIP: 779-23-08-495.

§ 4 Zwroty i reklamacje
1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez
podania  przyczyny,  składając  stosowne  oświadczenie  na  piśmie,  w  terminie  14
(czternastu)  dni  od wydania Konsumentowi  Towaru.  Do zachowania terminu wystarczy
wysłanie  stosownego  oświadczenia  przed  jego  upływem  na  następujący  adres
Usługodawcy: B&B Group inż. Artur Bandarzy; Oficerska 15; 07-310 Ostrów Mazowiecka

2. W przypadku zwrotu towaru związanego ze zgłoszeniem niezgodności towaru z umową,
odstąpieniem od umowy bądź wymianą pełnowartościowego towaru na inny na zasadach
określonych w Regulaminie sklepu, bardzo prosimy o:

•zwrócenie  towaru  w  stanie  niezmienionym,  w  oryginalnym,  nieuszkodzonym
opakowaniu,
•staranne  pakowanie  zwracanego  towaru  w  sposób,  który  uchroni  go  przed
uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu, najlepiej w twardy kartonik a
nie kopertę bąbelkową.
•dołączenie do zwracanego towaru paragonu zakupu lub faktury,
•wskazanie numeru konta, na jaki ma nastąpić zwrot Państwa należności.

Spełnienie powyższej prośby ułatwi nam przyjęcie zwrotu i przyczyni się do skrócenia 
czasu Państwa oczekiwania na załatwienie sprawy. Należność za zwrócony towar 
zwrócimy Państwu niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

3.Informacje dotyczące paczki

Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Oznacza to, że w 
przypadku, gdy otrzymamy przesyłkę, za którą będziemy musieli zapłacić przy odbiorze 
paczki – nie zostanie ona przez nas podjęta i wróci do Państwa jako zwrot.

4.Gdzie wysłać paczkę?

Towar powinien być zwrócony na adres, z którego wysłano Klientowi Towar, a który jest 
także wskazany w dołączonym do Towaru dowodzie zakupu.

5.Zwrot pieniędzy:

kwota za zwracane produkty zostanie przelana na podane przez Państwa konto 
niezwłocznie nie później niż w terminie czternastu dni roboczych od momentu otrzymania 
przesyłki zwrotnej
- jeżeli płatność dokonana była kartą płatność, zwrot będzie dokonany na kartę.
- nie odpowiadamy za opóźnienia związane z doręczeniem przesyłki zwrotnej do naszej 



siedziby, oraz z niedotrzymaniem przez Klienta zasad zwrotu opisanych powyżej (m.in. 
brak oryginału paragonu lub numeru konta).

6.Informacja prawna

Jeżeli nie są Państwo zadowoleni z zakupionego towaru lub nie odpowiada on Państwa 
oczekiwaniom - istnieje możliwość dokonania jego zwrotu lub wymiany zgodnie z ustawą z
dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271). Na wysłanie paczki zwrotnej mają 
Państwo 10 dni od daty otrzymania towaru.

Reklamacja

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z ustawą z 27 lipca 2002r. o 
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 
(Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) lub zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi na 
podstawie ustawy Kodeks Cywilny. W świetle ustawy o sprzedaży konsumenckiej, przez 2 
lata od daty sprzedaży sklep www.arturo-obuwie.pl odpowiada za zapewnienie zgodności 
towaru z umową, Kupujący traci jednak uprawnienia przewidziane w art. 8 ustawy, jeżeli 
przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z 
umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy.

Każdy towar kupiony w naszym sklepie objęty jest gwarancją i może zostać wymieniony, 
jeśli ma wady fabryczne lub został uszkodzony mechanicznie w trakcie przesyłki.
W takim przypadku prosimy o odesłanie towaru zwykłą przesyłką pocztową razem z 
otrzymanym od nas dowodem zakupu - oraz opisem przyczyn reklamacji. Produkt 
zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z 
powodu jego braku w magazynie), zaoferujemy Państwu do wyboru inne, dostępne w 
naszym sklepie produkty lub zwrócimy Państwu pieniądze na podane konto bankowe.

Koszt opłaty pocztowej, którą poniesie Klient wysyłając do nas przesyłkę reklamacyjną, 
zostanie zwrócony natychmiast po otrzymaniu paczki i przyjęciu reklamacji.

Reklamacji nie podlegają:
a) uszkodzenia mechaniczne (podarcia, obtarcia, obicia itd.) powstałe z przyczyn innych 
niż wada tkwiąca w obuwiu,
b) uszkodzenia wynikłe z niedopasowania modelu do budowy ciała,
c) uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,
d) uszkodzenia wynikłe z normalnego zużywania się towaru,
e) uszkodzenie wynikłe z powodu używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem,
f) zastrzeżenia  w zakresie wygody towaru, chyba że wynikają z cech towaru, o których 
istnieniu Sklep zapewniał,
g) odbarwienia spowodowane z niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją towaru
Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres 
email: sklep@arturo-obuwie.pl
8.Wymiana towaru

Jeżeli interesuje Państwa wymiana zakupionego towaru, należy:

mailto:sejpol@op.pl


Zamówić nowy produkt:
Na nowe produkty złożyć oddzielne zamówienie i opłacić je łącznie z kosztami wysyłki – 
niezależnie od odesłanego towaru.

Zwrócić niewłaściwy produkt:
Prosimy odesłać niewłaściwy produkt opierając się na zasadach zwrotu opisanych 
powyżej – my zwrócimy Państwu należność.

§ 5 Dane osobowe
1.Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:
- Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia  
jest

B&B Group
inż. Artur Bandarzy

ul. Iłłakowiczówny 10
07-300 Ostrów Mazowiecka

NIP 759-170-52-78
- ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,
- ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych 
osobowych,
- udostępnienie danych jest dobrowolne,
- dane są zabezpieczone i nie udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem konieczności 
realizacji zamówień przez firmy trzecie.
2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz komunikację 
za pośrednictwem poczty elektronicznej w celach związanych z realizacją zamówień, 
zgodnie z "Ustawą o Ochronie danych Osobowych" z dnia 29.08.1997r (Dz. Ust. Nr 133 
poz. 883. Dane osobowe Klientów końcowych są gromadzone i przetwarzane zgodnie z 
Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 
926 z późn. zm). Dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji 
złożonych zamówień oraz informowania o promocjach. Składając zamówienie, Klient 
wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych do firmy B&B Group z siedzibą w 
Ostrowi Mazowieckiej oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz B&B Group jego danych 
osobowych w celu tylko i wyłącznie realizacji złożonych zamówień zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. 
U. z 2002r, nr. 101, poz. 926 z późn. zm.) 
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