Regulamin
§1
Postanowienia wstępne
Sklep dostępny pod adresem internetowym www.indecotrojmiasto.pl prowadzony jest przez
Domosława Sulowskiego i Jakuba Dłużewskiego działających wspólnie i solidarnie w ramach
spółki cywilnej INDECO TRÓJMIASTO D. SULOWSKI J. DŁUŻEWSKI S.C. NIP:
9571075993 REGON: 360187548, adres: ul. Narwicka nr 2C, 80-557 Gdańsk zwanymi dalej
„Sprzedawcą”.
§2
Kontakt
Adres Sprzedawcy: Domosław Sulowski i Jakub Dłużewski INDECO TRÓJMIASTO D.
SULOWSKI J. DŁUŻEWSKI S.C., ul. Narwicka, 2C, 80557Gdańsk
Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@indecotrojmiasto.pl
Numer telefonu Sprzedawcy: 888 426 851
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
podanych w niniejszym paragrafie oraz poprzez kontakt z projektantem dostępny na stronie
internetowej.
Nadto Klient może porozumiewać się za pośrednictwem salonów Sprzedawcy wymienionych
pod adresem internetowym www.indecotrojmiasto.pl
§3
Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu niezbędne są:
- urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
§4
Informacje ogólne
Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za
zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym
działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą
techniczną Klienta.
§5
Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia zamówienia należy skontaktować się ze Sklepem na adres mailowy
biuro@indecotrojmiasto.pl, pod numer telefonu 888 426 851 lub rozpocząć rozmowę z
projektantem w formularzu dostępnym na stronie internetowej. Wynagrodzenie za złożone
zamówienie zostanie obliczone indywidualnie w oparciu o informację przekazane przez Klienta,
w szczególności w oparciu o informacje dotyczące wymiarów, materiału, koloru, wzoru
wybranych przez Klienta.
§6
Oferowane metody dostawy oraz płatności
Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności zostaną
ustalone w umowie zawartej między Sprzedawcą a Klientem.
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§7
Wykonanie umowy
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje przez podpisanie pisemnej
umowy, na warunkach określonych w tej umowie.
§8
Dane osobowe
Współadministratorami i właścicielami serwisu internetowego są Domosław Sulowski i Jakub
Dłużewski działających wspólnie i solidarnie w ramach spółki cywilnej INDECO TRÓJMIASTO
D. SULOWSKI J. DŁUŻEWSKI S.C. NIP: 9571075993 REGON: 360187548, adres: ul.
Narwicka nr 2C, 80-557 Gdańsk, adres e-mail biuro@indecotrojmiasto.pl W ramach umowy o
współadministrowanie, współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności
dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w tym:
Domosław Sułowski jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Klienta obowiązku
informacyjnego.
Jakub Dłużewski jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania Klientowi praw.
§9
Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.
Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich
publikacji na stronie internetowej Sklepu.
Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na
nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do
rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów
powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
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