Regulamin oferty promocyjnej
„Pakietowa oferta profesjonalna strona internetowa”.

Wstęp.
Właścicielem sklepu internetowego jest Codelabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ulicy Wersalskiej 7/1, NIP 1132881506, Regon 147490208.
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z oferty promocyjnej „Pakietowa oferta
profesjonalna strona internetowa” opisanej na stronie codelabs.pl zwanej dalej „usługą
promocyjną”.
Złożenie i realizacja zamówienia.
Warunkiem skorzystania z promocji jest zawarcie pisemnej umowy na wykonanie usługi
promocyjnej.
Usługa zostanie wykonana w terminie do 30 dni od przekazania kompletu materiałów przez
zamawiającego.
Od momentu poinformowania zamawiającego o wykonaniu usługi jest on zobowiązany
w terminie 7 dni do sprawdzenia wykonanego dzieła i przekazania swoich uwag,
a następnie do akceptacji wykonanego dzieła w formie pisemnej. Po tym terminie
usuwane będą wyłącznie wady techniczne.
Gwarancja, Reklamacje.
Usługi oferowane w sklepie internetowym są wykonywane na zamówienie.
Wszelkie roszczenia reklamacyjne powinny być zgłaszane bezpośrednio Sprzedającemu.
Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi
zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni.
W przypadku reklamacji usługi, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest pisemne opisanie
przedmiotu reklamacji.
W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, środki zostaną zwrócone na podany
przez Kupującego nr konta bankowego w przeciągu 7 dni od dnia uznania reklamacji.
Kupujący jest zobowiązany do usunięcia wszystkich kopii dzieła wykonanego w ramach
realizacji usługi.

Postanowienia końcowe.
Ceny znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego pakietów wyrażone są w złotych
polskich i nie zawierają podatku VAT. Do cen doliczony zostanie należny podatek VAT.
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Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez
Codelabs Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji zamówień. Klientowi przysługuje prawo
uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji
celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania
danych osobowych dla celów marketingowych.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen wyrobów znajdujących się w ofercie.
Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie
również prawo do wycofania poszczególnych pakietów z oferty.
Złożenie zamówienia w sklepie internetowym każdorazowo wymaga akceptacji
postanowień niniejszego regulaminu oraz oznacza wyrażenie przez Kupującego zgody na
otrzymywanie informacji w rozumieniu „Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”,
dotyczącej realizacji zamówienia. Niniejsza zgoda nie oznacza prawa do przesyłania
innych informacji handlowych.
Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie.
Umowa zawierana jest w języku polskim.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio
przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności
i funkcjonowania sklepu internetowego.
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