
 
  
 

Poznań, 20.05.2018 
 
 

 
 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MIMI ONLINE 
 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Sklep www.mimi.com.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
2. Sklep Internetowy Mimi Online jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego 

wyboru oraz zakupu Towarów, lub świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar), 
umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z Towarami Sprzedających oraz Produktami innymi 
niż Towar, w tym z cenami i dostępnością Produktów, zawarcie Umowy Sprzedaży, umów 
świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczanie Treści na 
zasadach określonych w Regulaminie. W tym celu Usługodawca udostępnia Użytkownikom 
odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie. 

3. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb 
postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 
przez Sklep www.mimi.com.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i 
rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia 
przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań 
technicznych: a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript 
i cookies lub b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, 
JavaScript i cookies, c. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli. 

5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług 
Elektronicznych Sklepu www.mimi.com.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień 
niniejszego Regulaminu. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: 
6.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 

1204 ze zm.),  
6.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), 
6.3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. 

(Dz.U. 2016 poz. 1823), 
6.4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne 

właściwe przepisy prawa polskiego. 
 

§ 2 
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE 

 
Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia: 

1. Dostawa Towaru - umowa zlecenia usług transportu oraz ewentualnie wniesienia Towaru w 
miejsce wskazane przez Użytkownika zawarta pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem 
trzecim. Warunki Dostawy Towaru znajdują się w zakładce Dostawa. 

2. Formularz  rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej www.mimi.com.pl 
umożliwiający utworzenie Konta. 

3. Formularz  zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej www.mimi.com.pl 
umożliwiający złożenie Zamówienia. 



 
  
 

4. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji 
Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez 
Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika; 

5. Infolinia - centrum telefonicznej obsługi Użytkownika, dostępne pod numerem telefonu 
zamieszczonym w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem którego można uzyskać 
informacje o Produktach, zasadach funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz złożyć 
Zamówienie; 

6. Klauzule - zgody zawierające zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. 
checkboxów na odpowiedniej stronie Sklepu Internetowego, których Użytkownik udzielił 
Usługodawcy podczas rejestracji Konta lub składając Zamówienie w formule „gość” lub 
poprzez Infolinię; 

7. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej 
działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar lub korzystająca z usług 
w ramach Produktów innych niż Towar, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą lub zawodową; 

8. Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie 
teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez 
niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, umów świadczenia usług w ramach 
Produktów innych niż Towar, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać 
Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży, umowy świadczenia usług w ramach Produktów 
innych niż Towar lub zamieszczać Treści; 

9. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, 
za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia; 

10. Kupujący - Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży; 
11. Login - ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta 

Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji; 
12. Nowe Zamówienie - wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Nowe Zamówienie) 

automatycznie generowana i wysłana przez system teleinformatyczny Usługodawcy na adres 
poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu 
elektronicznym, który Użytkownik wypełnia zdalnie w Sklepie Internetowym), określająca 
szczegóły Zamówienia złożonego przez danego Użytkownika, w szczególności Towar, miejsce 
jego odbioru lub Dostawy Towaru, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, 
miejsce ich świadczenia, oraz formę płatności ceny za Produkt; 

13. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży - zbiór ogólnych warunków stanowiących element treści 
każdej Umowy Sprzedaży. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią ponadto integralną 
część Regulaminu; 

14. Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych 
Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w Sklepie Internetowym; 

15. Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzenie 
Zamówienia) wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez 
Użytkownika (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie 
Internetowym) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać 
zrealizowane przez Sprzedającego; 

16. Produkt - Towar, Dostawa Towaru, 
17. Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami); 
18. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego 

wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie 
przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie 
trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie 
danego stosunku prawnego; 

19. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod 
adresem elektronicznym www.mimi.com.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może 



 
  
 

uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar u Sprzedającego, lub 
zlecić świadczenie usługi w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczać 
Treści na zasadach określonych w Regulaminie; 

20. Sprzedający - przedsiębiorca prowadzący placówkę handlową pod marką Wielobranżowy 
sklep internetowy Mimi, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu zaproszenia 
Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży; 

21. Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu 
Internetowego (pojęcie to na gruncie Regulaminu obejmuje również akcesoria i komponenty, 
w tym oprogramowanie dostarczane Kupującemu wraz z Towarem), 

22. Treść - komentarze, opinie lub oceny zamieszczane przez Użytkownika w Sklepie 
Internetowym. Możliwość zamieszczania Treści służy wyłącznie tym Użytkownikom, którzy 
zarejestrowali Konto po zalogowaniu się na właściwym Koncie; 

23. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na 
odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Kupującym a Sprzedającym 
w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U nr 22, poz. 271 
ze zmianami). Doręczenie przez Sprzedającego Użytkownikowi (po złożeniu przez niego 
Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem 
Umowy Sprzedaży. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Ogólne 
Warunki Umów Sprzedaży. Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz 
zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim 
zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest 
wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana; 

24. Usługa - usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach 
określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) 
umożliwiająca wybór i zakup Towaru od Sprzedającego, lub zlecenia usług w ramach 
Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczenie Treści w Sklepie Internetowym; 

25. Usługodawca – Wielobranżowy sklep internetowy Mimi – Marta Trochimiuk z siedzibą w 
Plewiskach, adres: 62-064 Plewiska, ul. Czarna Droga 64/4, o numerze REGON 300201580, o 
numerze NIP 779-227-51-52; 

26. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do 
czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która 
korzysta ze Sklepu Internetowego; 

27. Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych 
niż Towar uzewnętrzniona przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego 
(poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób 
umożliwiający Sprzedającemu i Usługodawcy identyfikację Użytkownika, precyzująca 
ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży lub zlecenia usług w ramach 
Produktów innych niż Towar, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę 
płatności ceny za Produkt. 

 
§ 3 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA 
 

1. Sklep www.mimi.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci 
Internet na terenie Polski. 

2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie 
wprowadzone na rynek polski. 

3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu 
przepisów prawa lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią 



 
  
 

one również zapewnienia Sprzedającego w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o 
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 
2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami). Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna 
określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. 

4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)  
i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.  

5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta 
Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się 
pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. 

6. Zamówienia można składać: 
6.1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.mimi.com.pl) – 

24 godziny na dobę przez cały rok. Usługi mogą być niedostępne dla Użytkowników podczas 
okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii. Okresowa 
konserwacja Sklepu Internetowego odbywa się jeden (1) raz na miesiąc i nie będzie trwała 
dłużej niż czterdzieści osiem (48) godzin. 

6.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: zakupy@mimi.com.pl 
7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie. 
8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i 

akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. 
9. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 10 

do 18 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 18, w soboty, niedziele oraz 
święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 

10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą 
realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu. 

11. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, 
które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia 
o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru 
na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od 
zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z 
innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie 
z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w 
Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W 
celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia 
odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Użytkownika lub Kupującego 
będących Konsumentami. 

 
§ 4 

KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO. 

1. REJESTRACJA KONTA. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia 
stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w Sklepie Internetowym) poprzez 
wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących 
imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, jego numer 
telefonu oraz kod pocztowy. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i 
wprowadza Login oraz Hasło. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez 
Użytkownika (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów] Regulaminu, Polityki 
Prywatności i stosownej Klauzuli (Regulaminu, Polityki Prywatności i stosownej Klauzuli). 
Wymaganą Klauzulą, niezbędną do założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy 
Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar jest zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celu zarejestrowania i 
prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień oraz zgoda na przekazywanie przez 
Usługodawcę osobom trzecim danych osobowych Użytkownika w celu realizacji składanych przez 
Użytkownika Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Użytkownika z Regulaminem Sklepu 



 
  
 

Internetowego, Polityką Prywatności i Ogólnymi Warunkami Umów Sprzedaży i akceptacji ich 
warunków. Użytkownik nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul. Użytkownik jest 
zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta. 

2. Rejestracja Konta jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą 
umowy o świadczenie Usług. 

3. Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta. 
4. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o 

świadczenie Usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu 
umowy o świadczenie Usług wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym 
oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej (tzn. utrwalone na piśmie, 
podpisane i przesłane adresatowi na właściwy adres) (dzień skuteczności). Ustanie mocy wiążącej 
umowy o świadczenie Usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który 
rozpoczyna swój bieg z dniem skuteczności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie 
Usług. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i 
treść Umów Sprzedaży oraz umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, 
które zostały zawarte przez Użytkownika przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie 
Usług. 

5. W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto 
danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika, zaś wszelkie złożone 
przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, 
zostają anulowane. 

6. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Usługodawcy oraz dla Sprzedającego, do 
którego Użytkownik skierował Zamówienie lub z którym zawarł Umowę Sprzedaży. Użytkownik 
ma możliwość wprowadzenia adresu zamieszkania lub adresu do Dostawy Towaru w celu 
realizacji Zamówienia. 

7. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiednie Login i Hasło. 
Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom 
trzecim, w tym za Treści zamieszczane przez te osoby trzecie. Umowy Sprzedaży lub umowy 
świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar zawarte w związku z Zamówieniami 
złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących 
po stronie Usługodawcy ani Sprzedających, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają 
moc wiążącą wobec tego Użytkownika, z zastrzeżeniem pkt. VIII Regulaminu. 

8. FORMUŁA „GOŚĆ”. Wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie ma zastosowania do 
Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego w formule „gość”. W takim przypadku, 
Użytkownik przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz 
elektroniczny (dostępny w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez 
Usługodawcę danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy 
Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar. Za dane konieczne 
do identyfikacji Użytkownika uważa się dane osobowe obejmujące imię i nazwisko Użytkownika, 
adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika oraz jego numer telefonu oraz adres 
ewentualnej dostawy Towaru lub świadczenia usług w ramach innych Produktów. Użytkownik 
powinien zaakceptować (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów] w 
wypełnianym formularzu elektronicznym) treść Regulaminu, Ogólnych Warunków Umów 
Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz odpowiednią Klauzulę. Wymaganą Klauzulą, niezbędną do 
złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach 
Produktów innych niż Towar jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez 
Usługodawcę w celu realizacji Zamówienia oraz zgoda na przekazywanie przez Usługodawcę 
osobom trzecim danych osobowych Użytkownika w celu realizacji składanych przez Użytkownika 
Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Użytkownika z Regulaminem Sklepu 
Internetowego, Polityką Prywatności i Ogólnymi Warunkami Umów Sprzedaży i akceptacji ich 
warunków. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego w formule „gość” nie ma obowiązku 
akceptacji pozostałych Klauzul. 



 
  
 

9. Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie Zamówienia w 
formule „gość” jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy danym Użytkownikiem a Usługodawcą 
nowej umowy o świadczenie Usług. Umowa taka wygasa i traci moc wiążącą pomiędzy stronami z 
chwilą, gdy: a) dane Zamówienie zostaje anulowane, albo b) Umowa Sprzedaży lub umowa 
świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar zawarta w związku z danym 
Zamówieniem zostaje wykonana przez strony, albo traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych 
przyczyn prawem przewidzianych albo w przypadku, jeżeli wprowadzone przez Użytkownika dane 
uniemożliwiają wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów 
innych niż Towar. 

10. TELEFONICZNIE PRZEZ INFOLINIĘ - poprzez kontakt z Infolinią. W takim przypadku Użytkownik 
zobowiązany jest podać konsultantowi Infolinii swoje dane osobowe w zakresie odpowiadającym 
przewidzianemu dla Zamówień składanych z wykorzystaniem formuły „gość” oraz zaakceptować 
treść Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz Klauzuli, o 
której mowa w pkt. IV.8 powyżej. Sprzedający w oparciu o te dane prześle Użytkownikowi na 
podany adres elektroniczny (e-mail) wiadomość elektroniczną (e-mail) w temacie „Nowe 
Zamówienia. Dalsze procedowanie Zamówienia odbywać się będzie w trybie właściwym dla 
Zamówienia złożonego z wykorzystaniem formuły „gość”. 

11. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „gość”, 
telefonicznie przez Infolinię), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru - odbiór w domu, 
zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres 
korespondencyjny - w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość. 

12. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „gość”, 
telefonicznie przez Infolinię), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru - odbiór w sklepie, 
zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod 
pocztowy. 
 

§ 5 
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 

 
1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia 

udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8. 
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. 
3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego 

Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje 
poprzez przesłanie wiadomości e-mail.   

4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera: 
4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, 
4.2. formularz odstąpienia od umowy, 
4.3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy. 

5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta 
Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. 

6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (rachunek, faktura VAT), który 
będzie dołączany do przesyłki. 

 
 

§ 6 
SPOSOBY PŁATNOŚCI 

 
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:  

1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, 
1.2. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem, 



 
  
 

1.3. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24.pl). 
2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy 

numer: Nr rachunku: 84 1020 5558 0000 8102 3172 7769 (BANK INTELIGO), Marta Trochimiuk 
ul. Czarna Droga 64/4, 62-064 Plewiska, NIP: 7792275152. W tytule przelewu należy wpisać 
"Zamówienie nr........" 

3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych 
adresowych. 

4. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje 
zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają 
dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich 
banków.  

5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni 
roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. 

6. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.3 Produkt zostanie wysłany dopiero po 
jego opłaceniu. 

 
§ 7 

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU 
 

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od 
wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu. 

2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy 
Produktu przez przewoźnika: 
2.1. Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 3 dni roboczych. 
2.2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 

2 do 7 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, 
niedziel i świąt). 

3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej (DHL, DPD, GLS, 
InPost). 

 
§ 8 

REKLAMACJA PRODUKTU 
 

1. Reklamacja z tytułu rękojmi. Sklep Internetowy zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje 
złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług 
i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż siedem (14) dni, a w 
uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30) dni. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, 
że powyższe postanowienia nie stosują się do reklamacji Towarów składanych przez Kupujących 
będących Konsumentami w związku z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową, lub do 
reklamacji usług świadczonych w ramach Produktów innych niż Towar. 
 
1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z 

tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.). 

1.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania 
można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zakupy@mimi.com.pl lub 
pisemnie na adres: ul. Czarna Droga 64/4, 62-064 Plewiska. 

1.3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej 
informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę 
wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i 
przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. 

1.4. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Czarna Droga 64/4, 
62-064 Plewiska. 



 
  
 

1.5. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w 
terminie 30 dni od momentu zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku 
z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty 
wymiany Produktu na wolny od wad oraz związanym z nim kosztów dostawy oraz odbioru 
wadliwego produktu. 

1.6. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym 
nośniku. 

 
§ 9 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 

1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który 
zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne 
oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie 
udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma 
obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę 
do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, 
chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy 
odesłanie Produktu przed jego upływem. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: 
ul. Czarna Droga 64/4, 62-064 Plewiska. 

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem 
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i 
funkcjonowania Produktu. 

5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich 
dokonanych przez Konsumenta płatności związanych z Umową Sprzedaży, od której Konsument 
odstępuje, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia 
Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył 
Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się 
dla niego z żadnymi kosztami. 

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób 
dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi 
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać 
się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem 
lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie 
nastąpi wcześniej. 

8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi 
jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy. 

9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w 
którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy. 

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku 
Umowy Sprzedaży: 

10.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana 
według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych 
potrzeb, 

10.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym 
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę 
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po 
dostarczeniu. 



 
  
 

11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi 
(Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w 
terminie ściśle określonym. 

 
§ 10 

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 
 

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:  
1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu, 
1.2. prowadzenie Konta w Sklepie, 
1.3. korzystanie z Newslettera, 
1.4. korzystanie z Systemu Opinii. 

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach 
określonych w Regulaminie. 

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. 
Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów. 

 
§ 11 

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 
 

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 10 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest 
nieodpłatne. 

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:  
2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie 

zawierana jest na czas nieoznaczony. 
2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia 

Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia 
Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę. 

2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera 
zawierana jest na czas nieoznaczony. 

2.4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu Opinii zawierana 
jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia Opinii albo zaprzestania jej 
zamieszczania przez Usługobiorcę. 

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym 
posługuje się Usługodawca:  
3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu, 
3.2. dostęp do poczty elektronicznej, 
3.3. przeglądarka internetowa, 
3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi 
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób 
trzecich. 

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
 

§ 12 
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

 
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu 

Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
zakupy@mimi.com.pl 

2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących 
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane 



 
  
 

kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez 
Usługodawcę. 

3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 
dni. 

4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy 
podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób. 

 
§ 13 

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 
 

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej: 
1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze 

ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, Newsletter). 
1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania 

przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres: zakupy@mimi.com.pl. 

1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze 
ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w 
szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym 
wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego 
terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia 
woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). 

1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość. 
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w 

każdym czasie w drodze porozumienia stron. 
 

§ 14 
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

 
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.mimi.com.pl 

korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 13 pkt 3 oraz elementów 
zamieszczanych przez Użytkowników, wykorzystywanych na zasadzie licencji lub dozwolonego 
użytku) są własnością Marty Szajek wykonującej działalność gospodarczą pod firmą 
Wielobranżowy sklep internetowy Mimi - Marta Trochimiuk, NIP: 779-227-51-52, REGON: 
300201580. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, 
będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.mimi.com.pl, bez zgody 
Usługodawcy. 

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, 
któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.mimi.com.pl 
stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje 
odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. 

3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie 
internetowej Sklepu pod adresem www.mimi.com.pl należą do ich właścicieli i są używane 
wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. 
Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem  
www.mimi.com.pl użyte są w celach informacyjnych. 

 
§ 15 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim. 
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce 

zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego. 



 
  
 

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane 
w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z 
uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie 
byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą 
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu. 

4. Sądowe rozstrzyganie sporów: 
4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym 

jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami 
kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). 

4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym 
jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę 
Usługodawcy. 

5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów 
rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania 
reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd 
polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej 
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów 
Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny 
jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument 
może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów 
lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona 
konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania 
reklamacyjnego jest bezpłatne. 

6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za 
pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod 
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

7. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: (a) 
okoliczności Siły Wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do 
świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (c) zmiany oferty 
Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na stronie 
Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści 
Regulaminu do oferty. Usługodawca powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie 
Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany 
Usługodawcy przez Użytkownika. Użytkownicy i Kupujący będą związani postanowieniami 
nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie trzydziestu (30) dni od dnia 
powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do 
Umów Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar nie 
zmienia treści Umów Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż 
Towar zawartych przed zmianą Regulaminu oraz w związku z Zamówieniami, które zostały 
złożone przed zmianą Regulaminu.  

8. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, 
rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.  

9. Użytkownik potwierdza, że do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w  postaci 
Formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług w edytowalnej i możliwej do zapisu i 
wydruku formie.  

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. 
 

 


