Regulamin

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy www.kioskuadama.pl (zwany dalej Sklepem) umożliwia dokonywanie zakupów
za pośrednictwem internetu

2. Sklep prowadzony jest przez firmę:
Ireneusz Walaszczyk
Handel art.spoż.
Nowy Rynek 1, kiosk C50/C51
62-800 Kalisz
Nip 6181843810
telefon: +48 602 890 295

3. Adres do korespondencji jak wyżej.

4. Zakup w Sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie
poprzez przycisk „Finalizacja zamówienia/podsumowanie”. By można było poprawnie przeprowadzić
procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, w celu podania danych, m.in.
adresu dostawy

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych
teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym
będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie online można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia telefoniczne
będą sprawdzane w godzinach funkcjonowania sklepu stacjonarnego. Dostawy realizowane są w
godzinach : w tygodniu 16-18, w soboty 14-16. Zamówienia złożone online przed godziną 21 zostaną
dowiezione następnego dnia. Zamówienie złożone telefonicznie może zostać dostarczone tego
samego dnia, o ile nie będą występowały braki w świeżych produktach (warzywa i owoce),oraz

innych artykułach . W przypadku zamówień telefonicznych wymagane jest po skonsultowaniu
telefonicznym, podanie listy zakupów , adresu dostawy, oraz imienia i nazwiska.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację
złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o
zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane nie będą rozpatrywane.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie podane są w złotych polskich (PLN).

12. Ceny podane zawierają VAT lecz nie zawierają kosztów przesyłki.

14. Sklep prowadzi sprzedaż z dowozem, możliwe jest też odebranie towaru osobiście.

15. Owoce, warzywa i inne produkty „na wagę” – rzeczywista waga dostarczonych produktów, może
się nieznacznie różnić

III. Metody płatności

Sklep udostępnia swoim Klientom następujące metody płatności:

Płatność przy odbiorze kartą
Płatność przy odbiorze odliczoną gotówką

IV. Zasady wysyłki zamówionego towaru

KOSZT PRZESYŁKI

Koszt dostawy wynosi 10zł, na terenie Kalisza+ 5km.
W przypadku dostawy do dalszych miejscowości wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny

Opłaty za opakowanie są wliczone w koszty wysyłki.

Przesyłki zostają dowiezione przez Właściciela bądź wykwalifikowanego pracownika i dostarczone
pod drzwi odbiorcy.

Stan realizacji zamówienia i przesyłki: Jeśli podczas zamówienia założyłeś konto bądź też zamawiałeś
telefonicznie (SMS) ,o przygotowaniu przesyłki i cenie końcowej poinformujemy wysyłając
wiadomość SMS.

Dokonywanie zakupów w naszym sklepie oznacza akceptację Regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo
do wprowadzenia zmian w Regulaminie sklepu bez obowiązku powiadamiania o tym Użytkowników

