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1. Sklep internetowy www.eurovat.info.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem
Internetu.
2. Właścicielem Sklepu jest firma Euro-Vat Consulting dr Bert van der Linden i Andrzej
Matuszewski Sp.z o.o., z siedzibą w Gorzowie WLKP. (66-400), przy ul. Słowackiego 4/3, NIP
599-231-03-89
3. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem Internetu. W celu złożenia zamówienia
należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje
przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu. Sklep zastrzega sobie
możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
4. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru w
rozumieniu art 66 Kodeksu Cywilnego.
5. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z
potwierdzeniem złożonego zamówienia.
6. Czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej
kwoty na konto sklepu.
7. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas
dostawy - 2-7 dni roboczych.
8. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym
niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane
częściowo czy w całości anulowane.
10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają VAT. Cena podana przy
każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
10. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić przelewem bankowym na konto sklepu w
Alior bank 97 2490 0005 0000 4520 9613 1481 (płatność w złotych polskich). Istnieje
możliwość wpłaty w EURO na numer konta
76
2490 0005 0000 4600 4851 7197
.

Euro-Vat Consulting dr Bert van der Linden i Andrzej Matuszewski Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 4/3
66-400 Gorzów Wlkp.
97 2490 0005 0000 4520 9613 1481 kwota 170 zł
Lub
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76 2490 0005 0000 4600 4851 7197 kwota 38 EUR
11. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej Opek
lub Poczty Polskiej.
12. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
13. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym
www.eurovat.info.pl, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji
złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą
udostępniane osobom trzecim. Dane te są poufne. Klient ma prawo do wglądu do własnych
danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia ich z bazy danych. (Ustawa o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997)
14. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w
ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki, za wyjątkiem świadczenia rozpoczętego, za zgodą
konsumenta, przed upływem 10-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, nagrań
audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po
usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania (kasety video i audio, CD, DVD i
inne), świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego
zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie
mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy.
W przypadku zwrotu towaru Klient jest zobowiązany do odesłania go do Sklepu w ciągu 14 dni
od daty zgłoszenia rezygnacji.
15. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne, klient ma prawo odesłać
go przesyłką pocztową na adres sklepu. Koszty związane z odesłaniem towaru
reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
Do odsyłanego towaru należy dołączyć numer zamówienia oraz opis przyczyny reklamacji.
Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar
uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe
(na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny
towaru.

16. W przypadku wyrabiania plakietek ekologicznych takich jak: plakietka duńska, francuska i
inne firma Euro-Vat nie ponosi odpowiedzialności za wjazd do stref ekologicznych bez
odpowiedniej plakietki.

17. Zamawiający plakietkę przyjmuje do wiadomości, że zamówienie plakietki NIE JEST
równoznaczne z uzyskaniem uprawnienia do wjazdu w strefy ekologiczne. Pełną
odpowiedzialność za wjazd do stref ekologicznych ponosi właściciel pojazdy i osoba kierująca
pojazdem.
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