
REGULAMIN 

Regulamin internetowego sklepu RelaxSan & FarmaCell  
 
Warunki ogólne 

1. Sklep RelaxSan & FarmaCell działa pod adresem internetowym 
www.relaxsansklep.pl i umożliwia dokonywanie zakupów przez internet. 
Właścicielem sklepu jest: 
EDA P.U.H. Jacek Lichwierowicz, z siedzibą główną 26-600 Radom, ul 
Wstępna 36C/1, NIP: 796-007-27-17, Regon: 670041715, nr. wpisu do 
ewidencji działalności gospodarczej : 14763 prowadzonej przez 
Prezydenta miasta Radomia, 
Bank: Raiffeisen Bank Polska S.A. nr 60 1750 1253 0000 0000 0218 
9747. 

Sklep prowadzony jest pod adresem 26-600 Radom, ul. Chorzowska 3, 
lok. 21, tel. 048 365 06 09, fax: 048 344 12 52,  e-mail: sklep@eda-
puh.pl   i służy również jako adres korespondencyjny. 
 
2. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie RelaxSan & FarmaCell są 
podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
 
Zakupy 
 
3. Naszą ofertę można przeglądać przez 24h na dobę. Natomiast jesteśmy 
do Państwa dyspozycji i służymy swoją pomocą od poniedziałku do piątku 
w godz. 8 - 16. 
 
4. Zgodnie z ustawę z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 
dane osobowe naszych klientów wykorzystywane są wyłącznie do realizacji 
zamówienia oraz informowania klientów o oferowanych przez nas nowych 
produktach. Dane osobowe znajdujące się w naszej bazie danych nie są 
udostępniane innym osobom i firmom. Klient zawsze ma prawo wglądu do 
swoich danych osobowych jak również do ich korekty. Klient może żądać 
uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania swoich danych osobowych, jak 
również do czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich 
usunięcia. 
 
Procedura składania i realizacji zamówień 
 
5. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.relaxsansklep.pl , 
telefonicznie pod numerem: 048 344 12 52 lub e-mailowo: sklep@eda-
puh.pl. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma e-mailem informację o jego 
przyjęciu przez sklep a następnie w kolejnym e-mailu potwierdzenie 
możliwości realizacji zamówienia. 
 
6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili, gdy sklep RelaxSan - 



FarmaCell otrzyma e-mail lub telefon od klienta z zamówieniem lub wpłatę 
na konto bankowe sklepu. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu 
lub wycofać złożone zamówienie telefonicznie lub mailem, do momentu 
przekazania zamówienia do spedycji. 
 
7. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe 
wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia. 
 
8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych w przypadku 
dostępności danego artykułu na magazynie. W przeciwnym wypadku klient 
zostanie poinformowany o ewentualnym przedłużeniu terminu realizacji 
zamówienia. Na czas realizacji zamówienia składa się czas oczekiwania na 
produkt oraz czas wysyłki Pocztą Polską bądź firmą kurierską. 
 
9. W przypadku braku możliwości telefonicznego potwierdzenia lub 
wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo 
realizację złożonego zamówienia, Sklep RelaxSan & FarmaCell zastrzega 
sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji 
zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 
 
10. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu 
zamówień. 
 
11. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem 
zamówienia. 
 
12. Klient może wybrać formę płatności za zamówione towary: przy 
odbiorze lub przedpłatą na konto sklepu. 
 
A. Przy przedpłacie wpłaty należy dokonać na: 
Nr konta.: 60 1750 1253 0000 0000 0218 9747 
Nazwa konta: PUH EDA  Jacek Lichwierowicz, 26-600 Radom, ul. Wstępna 
36C/1 
Nazwa banku: Raiffeisen Bank Polska SA 
Płatność następuje przed wysłaniem przesyłki do osoby zamawiającej lub 
też pod adres przez nią wskazany. 
 
B. Za pobraniem: Paczka jest wysyłana za pobraniem, wówczas opłatę 
należy uregulować przy odbiorze listonoszowi, albo kurierowi lub w 
urzędzie pocztowym. 
 
C. Osobiście: Zamówione produkty możesz odebrać osobiście w Radomiu 
w siedzibie sklepu. 
 
D. W przypadku wysyłki towaru poza granice Polski koszt wysyłki ustalany 
jest indywidualnie dla każdego zamówienia, zgodnie z cennikiem poczty 
polskiej. Pytania w sprawie tego typu zamówień prosimy kierować na 
adres sklepu sklep@eda-puh.pl . 



 
13. Koszty przesyłki są pokrywane przez kupującego. W przypadku 
wartości zamówienia przekraczającego kwotę 400,-zł koszty przesyłki 
pokrywa sprzedawca.(nie dotyczy wysyłek zagranicznych) 
 
Faktury VAT 
 
14.Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.  
 
Odstąpienie od umowy 
 
15. Klient może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 14 dni 
licząc od daty zakupu w zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 
2000 r. Nr 2 poz. 271), poprzez zwrot towaru nie noszącego śladów 
używania i z oryginalnym opakowaniem. Zwracany towar należy odsyłać 
razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty 
równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych 
przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem 
pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu. Koszt dostawy i odesłania 
towaru nie podlega zwrotowi. 
 
Gwarancje i reklamacje 
 
16. Istnieje możliwość wymiany towaru na produkt o innym rozmiarze, 
kolorze, pod warunkiem, że zwracany towar nie nosi śladów używania i 
posiada oryginalne opakowanie. 
 
17. Nie odbieramy zwrotów towarów odsyłanych przesyłkami za 
pobraniem. 
 
18. W przypadku, gdy przesyłka z zamówionym produktem nosi znamiona 
uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera lub na poczcie 
sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. 
 
19. W przypadku ewentualnej reklamacji należy w pierwszej kolejności 
skontaktować się telefonicznie 048 365 06 09 lub mailowo sklep@eda-
puh.pl z naszym personelem. Wadliwy lub uszkodzony towar należy 
odesłać na adres korespondencyjny sklepu: EDA P.U.H. ul. Chorzowska 3 
lok. 21, 26-600 Radom wraz z informacją zawierającą numer faktury 
zakupu oraz opis przyczyny zwrotu. Koszty, związane z odesłaniem towaru 
reklamowanego, zostaną zwrócone po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu 
reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych 
od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie wymieniony na nowy, 
pełnowartościowy, lub sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu 
i kosztów wysyłki lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do 
wyboru. 
 
Postanowienia końcowe 



 
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują 
przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw 
konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodą wyrządzoną przez produkt 
niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271). 
 
Zniżki dla stałych klientów 
 
21. Dla stałych klientów przewidujemy zniżki procentowe na zakupy w 
Sklepie RelaxSan - FarmaCell. 

 


