
REGULAMIN 
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki funkcjonowania serwisu         
internetowego MADI Jewellery, działającego pod adresem: madi.com.pl („Serwis”),        
prowadzonego przez Michała Kowalskiego pod firma MDK Michał Kowalski. z          
siedzibą w Katowicach (40-164) przy ul. Juliana Ordona 20/44, wpisaną do           
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod        
numerem NIP 6342400007, REGON 276906206 („Administrator”). 
 
SŁOWNICZEK: 
Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta           
powinno zostać skompletowane oraz doręczone na adres wskazany przez Klienta          
w zamówieniu. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których           
Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta (w przypadku          
wyboru formy płatności innej niż za pobraniem). 
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni             
ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. 
Klient – (i) osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do           
czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także (ii) osoba prawna lub jednostka             
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i         
zdolność do czynności prawnych. 
Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły         
zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób           
płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z            
realizacją zamówienia. 
Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów            
dostarczenia Towaru Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem. 
MADI Jewellery – znak towarowy, pod którym prowadzony jest Sklep Internetowy,           
stanowiący własność Sprzedawcy. 
Magazyn – miejsce kompletowania zamówienia złożonego przez Klienta. 
Newsletter – informacja handlowa dotycząca MADI Jewellery, w tym w szczególności           
na temat promocji, nowości, programów lojalnościowych. 
Osoba Upoważniona – Klient lub inna wskazana przez Klienta pełnoletnia osoba,           
która jest uprawniona do odebrania zamówienia złożonego przez Klienta oraz          
wykonania wszystkich uprawnień przysługujących Klientowi, za wyjątkiem prawa do         
odstąpienia od umowy oraz praw wynikających z odpowiedzialności za zgodność          
towaru konsumpcyjnego z umową lub praw wynikających z gwarancji, jeżeli na dany            
produkt taka gwarancja została wystawiona. 
Serwis – serwis internetowy MADI Jewellery, działający pod adresem: madi.com.pl. 
Sklep Internetowy – platforma funkcjonująca w ramach Serwisu, umożliwiająca         
Klientowi składanie zamówień na Towary. 
Sprzedawca – Michał Kowalski prowadzący pod firmą MDK Michał Kowalski. z          
siedzibą w Katowicach (40-164) przy ul. Juliana Ordona 20/44, wpisaną do           
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod        
numerem NIP 6342400007, REGON 276906206 („Administrator”). 
Towar – artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym. 
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Zamówienie zagraniczne – zamówienie, którego dostawa ma odbyć się na obszarze           
poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
§ 1. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM. 
1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w              
tygodniu  poprzez formularz zamówienia znajdujący się w Sklepie internetowym. 
2. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, z            
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy sklepu, tj.           
09:00-17:00. 
3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż i wysyłkę na terytorium Polski i Unii            
Europejskiej. 
4. Ceny podane na stronie sklepu madi.com.pl wyrażone są w PLN i zawierają            
podatek VAT. 
5. Sklep internetowy wystawia paragony fiskalne na wszystkie sprzedawane towary.          
Jeżeli klient życzy sobie fakturę VAT, proszę o zawarcie takiej informacji w            
formularzu zamówienia. 
6. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie          
stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie         
do zawarcia umowy sprzedaży. 
7. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną          
Sprzedawcy przez Kupującego. 
8. Przyjęcie zamówienia przez Sklep do realizacji następuje poprzez wysłanie          
wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie do Kupującego, na        
wskazany przez Niego adres e-mail przy składanym zamówieniu. 
9. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który            
zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem           
zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”. 
10. „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz        
przeliczanie wartości zamówienia. 
11. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie           
produkty. 
12. Kupujący może dokonać zamówienia na produkty poprzez formularz         
zamówienia.  
13. W celu realizacji zamówienia kupujący podać swoje dane którymi są: imię,            
nazwisko, adres, telefon, e-mail oraz opcjonalnie nazwa firmy i dane do faktury. 
14. Kolejnym etapem składania zamówienia jest określenie sposobu wysyłki towaru,          
wybranie sposobu zapłaty, uzupełnienie danych adresowych. Po dokonaniu tych         
czynności należy wybrać przycisk „kupuję i płacę” w przypadku potwierdzenia          
złożonego zamówienia. 
15. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte.           
Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia           
umowy uznaje się  wysłanie przez Sklep potwierdzenia złożenia zamówienia. 
16. Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub           
wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane. 
17. W każdej chwili, w zakładce "kontakt" istnieje możliwość wyrażenia zgody na            
otrzymywanie Newslettera. 
18)  Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego. 
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19. Każdorazowo po złożonym zamówieniu Kupujący jest powiadamiany o terminie         
realizacji zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną. 
20. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest         
dzień odbioru przesyłki przez Kupującego. 
21. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną          
zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich          
aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu. 
 
§ 4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY. CENA TOWARÓW I PŁATNOŚCI. 
1. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do          
realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Potwierdzenie następuje         
poprzez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w          
której Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia Klienta do realizacji. 
2. Wysokość cen podana w Sklepie Internetowym jest wiążąca i nie może być             
przedmiotem negocjacji.  
3. Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności: 

a. płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu 
b. płatność przelewem bezpośrednio na konto Sprzedawcy; 
c. płatność za pośrednictwem serwisu PayPal; 

4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności          
za zamówiony Towar. 
5. Sprzedawca dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem potwierdzającym         
zawarcie umowy sprzedaży Towarów, to jest paragonem fiskalnym albo fakturą VAT,          
jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne           
dane do wystawienia faktury. 
7. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do           
momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia         
Towaru. 
§ 5. DOSTAWA. 
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej, Czas realizacji zamówienia na           
Towary zamówione w Sklepie Internetowym wynosi nie więcej niż 14 dni roboczych,            
z wyłączeniem obrączek wykonywanych na zlecenie Klienta oraz innych Towarów          
grawerowanych lub w inny sposób indywidualizowanych na życzenie Klienta, w          
odniesieniu do których termin realizacji zamówienia wynosi do 45 dni roboczych,           
które to terminy w pewnych przypadkach mogą ulec wydłużeniu. Termin na dostawę            
Towaru biegnie od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do           
realizacji. Przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji,         
Sklep Internetowy może poinformować Klienta o przewidywanym terminie dostawy. 
2. Jako formę dostawy Klient może wybrać: 
a. Przesyłka kurierska 
3. Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Towar, na adres wskazany przez          
Klienta zostanie zrealizowane w dzień roboczy za pośrednictwem wybranej firmy          
kurierskiej (DHL lub Poczta Polska). Sprzedawca może również posłużyć się inną          
firmą kurierską. 
4. Próba doręczenia przesyłki następuje trzy razy. Po trzeciej nieskutecznej próbie           
doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy. O zwrotnym         
przekazaniu Towaru do Sprzedawcy Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie         



do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu. W           
odniesieniu do Towarów, w których formą zapłaty była płatność przy odbiorze, po            
trzeciej nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie złożone przez        
Klienta zostaje automatycznie anulowane. 
5. W przypadku Zamówień zagranicznych Czas realizacji zamówienia może ulec          
wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany w czasie składania zamówienia. 
6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są            
podawane na stronie internetowej Sklepu Internetowego przy składaniu zamówienia. 
 
§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY. 
1. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić            
zakupiony w Sklepie Internetowym Towar bez podania przyczyny i ponoszenia          
kosztów składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży         
Towarów zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.                
Dz. U. z 2017 r. poz. 683).. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 30 dni                
od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia         
przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów w           
trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towarów           
do Sklepu Internetowego w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o            
odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów i poinformowania Sprzedawcy droga         
elektroniczna na adres office.madi@gmail.com 
2. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, w przypadku zakupienia w Sklepie Internetowym            
Towaru z dostawą na terenie RP, Klientowi, który jest konsumentem i nie skorzystał z              
uprawnienia wskazanego w ust. 1, przysługuje dodatkowe prawo do odstąpienia od           
umowy sprzedaży Towarów, które Klient może zrealizować zwracając Towar do          
Sklepu Internetowego nie później niż 30 dnia od otrzymania Towaru. Do zachowania            
terminu wskazanego w niniejszym ustępie wystarczające jest wysłanie Towaru przed          
jego upływem. W pozostałym zakresie do odstąpienia od umowy w trybie wskazanym            
w niniejszym ustępie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach               
konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683).. Jeżeli zwrot obejmuje Towar zakupiony              
w promocji, w której rabat naliczany jest od wartości lub ilości towarów na paragonie,              
zwrotowi podlegają wszystkie Towary, które obejmuje dana transakcja. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży          
Towarów uznaje się za niezawartą. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 lub ust. 2, Klient                
może zwrócić Towar do Sklepu Internetowego pod następujący adres: MDI Michał           
Kowalski, ul. Juliana Ordona 20/44, 40-164 Katowice.  
5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach          
określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach                
konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683)., m. in. w odniesieniu do umów: 
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną            
zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że         
po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana         
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego       
zindywidualizowanych potrzeb; 
c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu            
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
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6. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży           
Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi         
przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do           
zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. 
7. Sprzedawca zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu            
14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy            
sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności         
otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub           
dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów. 
§ 7. REKLAMACJE. 
1. Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Towar w celach nie          
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia       
wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.              
Dz. U. z 2017 r. poz. 683).. 
2. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać: 
a) przesłane na adres: 
MDK Michal Kowalski, ul. Juliana Ordona 20/44, 40-164 Katowice 
b) przesłane na adres e-mail: office.madi@gmail.com 
3. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O             
sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą        
mailową lub telefoniczną. 
5. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych         
sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta         
po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub         
wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (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. Pozasądowe  
dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.        
W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z        
pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość       
złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod         
adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 
§ 8. NEWSLETTER. 
1. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu           
Internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania          
Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania         
adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja. 
2. W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu            
Internetowego poprzez informacje na adres office.madi@gmail.com z prosba o         
"usuniecie maila z newslettera". 
§ 9. DANE OSOBOWE. 
1. Sprzedawca jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych        
przez Klientów Sklepu Internetowego. Dane osobowe przekazywane przez Klienta         
wykorzystywane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień. 
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2. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o            
charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji          
elektronicznej. 
3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych           
oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych. 
§ 10. DANE KONTAKTOWE. 
We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie         
Internetowym Klient może kontaktować się z Sprzedawcą w następujący sposób: 
a) pocztą pod adresem: 
MDK Michal Kowalski, ul. Juliana Ordona 20/44, 40-164 Katowice, NIP 6342400007 
b) telefonicznie pod numerem telefonu: 608467191  
c) za pośrednictwem e-mail: office.madi@gmail.com 
 
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa          
 polskiego, w tym szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach             
konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683).. Postanowienia niniejszego Regulaminu            
nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. 
2. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są           
używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na           
podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności           
przemysłowej. 
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