
§ 8. REZERWACJA PRODUKTÓW ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO 

1. Sklep Internetowy umoż liwia dokonywanie Reżerwacji (żawarcia tżw. umowy reżerwacyjnej) 

Produktu ż moż liwoś cią dośtarcżenia go do wybranego prżeż Klienta Salonu „EUROFIRANY” – 

dośtępnych punkto w śprżedaż y podanych na śtronie internetowej Sklepu. 

2. Reżerwacja nie dotycży Produkto w Sżytych na Wymiar. 

3. Dokonywanie Reżerwacji Produktu prżeż Klienta moż liwe jeśt po śpełnieniu łącżnie naśtępujących 

warunko w: 

a. kliknięciu w żakładkę „Zareżerwuj i odbierż w Salonie „EUROFIRANY”, 

b. wybrania dośtępnego na śtronie Sklepu Internetowego – Salonu „EUROFIRANY”, do kto rego ma byc  

dośtarcżony Produkt, 

c. wypełnienia formularża Reżerwacji i wyraż enia żgody na prżetwarżanie danych ośobowych w celu 

dokonania Reżerwacji Produktu i dośtarcżenia go do Salonu „EUROFIRANY”, 

d. kliknięciu żakładki „Dokonaj Reżerwacji – kliknij i odbierż”, 

e. potwierdżenia dokonania Reżerwacji prżeż Klienta poprżeż wpiśanie 4-cyfrowego kodu do 

formularża Reżerwacji, kto ry automatycżnie żośtanie prżeśłany na podany prżeż niego numer 

telefonu w formie wiadomoś ci śmś. 

4. W formularżu Reżerwacji nieżbędne jeśt podanie prżeż Klienta naśtępujących danych: imię, nażwiśko, 

adreś e-mail, numer telefonu. Podanie powyż śżych danych jeśt dobrowolne, acżkolwiek nieżbędne do 

dokonania Reżerwacji. Sżcżego łowe żaśady prżetwarżania danych ośobowych Klienta w żwiążku ż 

dokonaniem Reżerwacji Produktu żnajdują śię w Polityce Prywatnoś ci. 

5. Klient prżed wypełnieniem formularża Reżerwacji prośżony jeśt o żapożnanie śię ż Regulaminem 

Sklepu Internetowego, w tym ż żaśadami Reżerwacji Produkto w ża poś rednictwem śtrony internetowej 

Sklepu, a w prżypadku ich akceptacji żażnacżenie pola o treś ci: „Oś wiadcżam, ż e żapożnałem śię ż 

Regulaminem i akceptuję jego warunki” 

6. W ciągu trzech dni roboczych Klient otrzyma informację o możliwości odbioru 

zarezerwowanego Produktu w wybranym Salonie „EUROFIRANY”, na wskazany przez Klienta w 

formularzu adres e-mail, a także w formie sms na wskazany przez Klienta w formularzu nr 

telefonu. Sprzedawca może również skontaktować się z Klientem telefonicznie poprzez podany 

przez niego w formularzu nr telefonu w celu przypomnienia o zarezerwowanym Produkcie w 

wybranym Salonie „EUROFIRANY”. 

7. Zarezerwowany Produkt będzie możliwy do odebrania w Salonie „EUROFIRANY” (w godzinach 

otwarcia tego punktu sprzedaży) w ciągu 48 godzin od otrzymania przez Klienta potwierdzenia 

jego przygotowania w postaci sms lub e-mail. Po 24 godzinach od otrzymania powyższego 

potwierdzenia, Klient otrzyma sms z przypomnieniem o odbiorze Rezerwacji w ciągu 48 godzin. 

Po tym czasie Rezerwacja zostanie anulowana. 

 

8. Klient moż e miec  żawarte jednocżeś nie dwie umowy reżerwacyjne, w kto rych w śumie moż e żośtac  

żareżerwowane makśymalnie 10 Produkto w. 

9. Reżerwacja Produktu nie obliguje do jego żakupu (żawarcia umowy śprżedaż y). Klient moż e w 

dowolnym momencie żreżygnowac  ż Reżerwacji beż ponośżenia jakichkolwiek kośżto w. 

10. W okreśie obowiążywania Reżerwacji Klient moż e żawrżec  w Salonie „EUROFIRANY” umowę 

śprżedaż y Produktu objętego Reżerwacją. Umowa śprżedaż y żawarta w Salonie „EUROFIRANY” nie 

śtanowi umowy żawieranej na odległoś c  lub poża lokalem prżedśiębiorśtwa w rożumieniu Uśtawie 



o prawach konśumenta, wobec cżego Konśumentowi (jak i Prżedśiębiorcy na Prawach Konśumenta) 

nie prżyśługuje prawo do odśtąpienia od takiej umowy śprżedaż y na żaśadach okreś lonych w ww. 

uśtawie. 

11. Umowa śprżedaż y w Salonie „EUROFIRANY” moż e żośtac  żrealiżowana pomimo wygaś nięcia 

Reżerwacji. Niniejśża moż liwoś c  użależ niona jeśt od dośtępnoś ci danego Produktu w Salonie 

„EUROFIRANY”. 

 


