
 

 

WYKAZ ZMIAN 

W REGULAMINIE SKLEPU INTERNETOWEGO MEDIHEAL.PL 

 

Sprzedawca niniejszym informuje, że do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO  

MEDIHEAL.PL wprowadzono zmiany w zapisach Regulaminu, które otrzymują następujące 

brzmienie: 

 

§1 ust. 2: 

„2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej: 

bok@medihealpolska.pl, poprzez kontakt telefoniczny: 798 522 522. Sprzedawca może 

również udostępnić w ramach Sklepu formularz kontaktowy”. 

 

§2 ust. 4: 

„4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia 

Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie 

mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach 

konsumenta oraz art. 385(5), art. 556(4), art. 556(5) ustawy Kodeks cywilny”. 

 

§9 ust. 1: 

„1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów 

zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach 

konsumenta i Kodeksu cywilnego”. 

 

§9 ust. 3: 

„3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie 

określonym w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o prawach konsumenta, jeżeli Produkt ma 

wadę”. 

 

§10 ust. 1: 

„1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia 

zawarcia Umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 12”. 

 

§11: 

„Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami. 

1. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 

558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne i prawne rzeczy. 

2. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć 

umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta 

Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie 

Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego 

do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do 

Sprzedawcy. 



 

 

3. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zwartej z Klientem niebędącym 

Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej 

zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą 

elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to 

żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 

4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący 

Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danym 

rodzaju przesyłki. Niezwłocznie powinien dokonać czynności mających na ustalenia 

odpowiedzialność przewoźnika. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi 

odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go 

do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. 

5. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo 

samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania 

przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu 

płatności albo zawarcia umowy sprzedaży. 

6. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży, jest ograniczona do 

wysokości zapłaconej ceny Produktu oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży i 

złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie 

ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy. 

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest 

Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę 

Sprzedawcy”. 

 

§12 ust. 1-3: 

„1. Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje 

zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, 

ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z 

przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 7aa ustawy o 

prawach konsumenta. 

2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć 

postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.: 

a) usług świadczonych drogą elektroniczną, 

b) odstąpienia od umowy przez Konsumenta, 

c) reklamacji i rękojmi w zakresie ograniczonym art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz 

art. 385(5), art. 556(4), art. 556(5) ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się 

postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców. 

3. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, akceptując Regulamin podczas procesu 

zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych 

paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a 

w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 

7aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób”. 

 



 

 

§16 ust. 8: 

„8. Procedura opisana w niniejszym paragrafie stanowi informację, o której mowa w art.6 

ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 

rynkowym”. 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 - WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU 

KONSUMENTA 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 - WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU 

PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA 

 

ZAŁĄCZNIK nr 3 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W 

PRZYPADKU KONSUMENTA 

 

ZAŁĄCZNIK nr 4 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W 

PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA 

 

Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: 

Regulamin. Przy czym zmiany korzystniejsze dla Klienta stosuje się od 1.01.2023 r. 


