
REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ALKONAWESELE.PL  

§ 1 
DEFINICJE 

REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin określający warunki i zasady korzystania z Witryny oraz 
zasad składania Zamówień; 

TOWAR – produkty prezentowane na Witrynie, które można nabyć w Sklepie; 
 
SKLEP – stacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się przy ul. Instalatorów 23, 02-237, gdzie 
zawierana i realizowana jest Umowa Sprzedaży; 
 
SPRZEDAWCA – Alcora Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, zarejestrowana pod 
adresem ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000859029, NIP: 5223189652, e-mail: info@alkonawesele.pl, telefon: 
+48 729 919 919, 
 
KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 
18-sty rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której 
przepisy szczególne przyznają ̨zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia Towaru; 
 
PEŁNOMOCNIK – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu 
Towaru ze Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 
 
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy 
Sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę ̨Towaru; 
 
FORMULARZ ZAMÓWIENIA - jest to dokument wypełniany przez Klienta stwierdzający 
przyjęte do realizacji zamówienie, określa podstawowe parametry zamówienia, takie jak ilość i 
rodzaj zamawianych towarów lub usług, sposób płatności, wysyłki. Zawiera dane Klienta i 
adres doręczenia. Jest podstawą do realizacji Zamówienia. 
 
FORMULARZ ZWROTU – formularz dołączony do Zamówienia na podstawie, którego Sklep 
przyjmuje zwrot Towaru. 
 
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksy Cywilnego między 
Sklepem a Klientem na podstawie, której realizowana jest sprzedaż Towaru. Niniejszy 
Regulamin jest integralną częścią przedmiotowej Umowy. Warunkiem zawarcia Umowy jest 
akceptacja Regulaminu przez Klienta dokonywana poprzez złożenie Zamówienia 
 
OPŁATA REZERWACYJNA – Przedpłata w formie zadatku w wysokości 10% wartości wpłacana 
na poczet realizacji zamówienia. Brak wpłaty w określonym terminie skutkuje automatyczną 
anulacją zamówienia 
 
WITRYNA – serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://alkonawesele.pl/, na 
której przedstawione są informacje o Towarze.  
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DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem wszystkich dni, które 
zostały wskazane w odrębnych przepisach prawa za dni wolne od pracy. 

DOSTAWA - Dostawa realizowana jest wyłącznie na terenie RP. 

§ 2 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną. 

2.  Regulamin określa w szczególności: 
a. warunki i zasady dokonywania rezerwacji produktów dostępnych w Sklepie; 
b. warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie za pośrednictwem Formularza 

Zamówień; 
3. Sklep, w którym można składać zamówienia, prowadzony jest przez Alcora Sp. z o.o. z 

siedzibą przy ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa, NIP: 522 318 96 52, KRS 
0000859029, REGON 387010091 

4. Alcora Sp. z o.o. posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

a. zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa nr A-231/2021 z dnia 21-04-2021 
wydane z up. Prezydenta M.St. Warszawy 

b. zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) -B-266/2021 z dnia 
28-04-2021 wydane z up. Prezydenta M.St. Warszawy  

c. zawierających powyżej 18% alkoholu C-162/2021 z dnia 21-04-2021 wydane z 
up. Prezydenta M.St. Warszawy 

5. Korzystanie z Witryny jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system 
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań 
technicznych: 

a.  posiadanie komputera klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie 
z Witryny, 

b. dostępu do sieci Internet, 
c. posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki 

internetowej: Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Microsoft Edge wersji 15 
i wyższej, Google Chrome w wersji 48 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 42 i 
wyższej, Opera w wersji 36 i wyższej, Safari w wersji 9.1 i wyższej, 

d. przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz 
zezwalać na przechowywanie plików cookies. 

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep dokonuje sprzedaży wyłącznie na 
rzecz osób, które ukończyły 18 lat i ich zachowanie nie wskazuje, że są nietrzeźwe. Nie 
dokonuje sprzedaży na kredyt lub pod zastaw. Sprzedawca może poprosić klienta o 
okazanie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość w celu potwierdzenia 
pełnoletności.  

7. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem 
odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu www.alkonawesele.pl oraz pobrać go i 
sporządzić wydruk. 

8. Umowa sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w Sklepie. 

 



 

§ 3 
ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY 

1. Prezentacja Towarów na stronie www.alkonawesele.pl nie jest ofertą w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego, a stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert kupna. W 
związku z tym, złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy 
Sprzedaży. 

2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie za pośrednictwem Witryny należy 
wypełnić poprawnymi danymi Formularz Zamówienia. Uzupełniony formularz należy 
odesłać na adres info@alkonawesele.pl. Poprawnie przygotowany Formularz powinien 
zawierać: 

a. dane zamawiającego niezbędne do realizacji Zamówienia (imię, nazwisko, 
adres, numer telefonu, adres e-mail) 

b. przedmiot zamówienia (zamówionych Towarów), 
c. jednostkową cenę oraz łączną wartość zamawianych Towarów, 
d. wybrany sposób odbioru przez Klienta Towaru lub dostawy pod wskazany 

adres (w przypadku kiedy Klient zdecydował się skorzystać z pośrednictwa 
Pełnomocnika do odbioru i przekazania Towaru Klientowi), 

e. koszty związanych z wynagrodzeniem Pełnomocnika z tytułu odbioru i 
przekazania Towaru Klientowi, jeśli Klient zdecydował się skorzystać z jego 
pośrednictwa, kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów jeśli występują, 

f. adres dostawy, 
g. potwierdzenie pełnoletności, 
h. akceptację Regulaminu oraz Regulaminu Pełnomocnictwa w przypadku 

korzystania z pośrednictwa Pełnomocnika. 
3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez uzupełnienie 

Formularza Zamówienia. 
4. Klient nie ma możliwość modyfikacji Zamówienia po uzyskaniu potwierdzenia realizacji 

przez Sprzedawcę bądź po zaksięgowaniu Opłaty Rezerwacyjnej. 
5. Wysłanie uzupełnionego Formularza Zamówienia do Sprzedawcy równoważne jest z 

akceptacją treści Regulaminu. 
6.  Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Alcora Sp. z 

o.o., NIP: 7262326692, REGON: 100180708 Umowy Sprzedaży w Sklepie, zgodnie z 
treścią Regulaminu. 

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne 
potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia wraz z linkiem do 
platformy TPay w celu dokonania płatności (Opłaty Rezerwacyjnej). 

8. Umowę Sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia do 
realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę. 

9. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży jest Sklep, znajdujący się w 
Warszawie, 02-237, przy ulicy Instalatorów 23. 

10. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 
11. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji złożonych  Zamówień. 
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§ 4 
WYDANIE TOWARU  

1. Wydanie Towaru następuje w punkcie sprzedaży w Sklepie znajdującym się w 
Warszawie, 02-237, przy ulicy Instalatorów 23. 

2. Na życzenie Klienta, Towar może być wydany jego Pełnomocnikowi w punkcie 
sprzedaży, tj. Sklepie znajdującym się w Warszawie, 02-237, przy ulicy Instalatorów 23. 

3. W celu wydania Towaru Pełnomocnikowi, Klient winien udzielić stosownego 
pełnomocnictwa na zasadach określonych odrębnym Regulaminem Pełnomocnictwa. 

4. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia  
Alcora Sp. z o.o., NIP: 7262326692, REGON: 100180708 do wydania Pełnomocnikowi 
nabytego przez Klienta Towaru. 

5. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia  
Alcora Sp. z o.o., NIP: 7262326692, REGON: 100180708 do przekazania 
Pełnomocnikowi kwoty pobranego wynagrodzenia Pełnomocnika. 

6. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia  
Alcora Sp. z o.o., NIP: 7262326692, REGON: 100180708 do przekazania 
Pełnomocnikowi wszystkich swoich danych osobowych. 

7. Sprzedawca zobowiązuję się wydać zamówiony towar bez wad. 

§ 5 
POLITYKA CENOWA I FORMY PŁATNOŚCI  

1. Ceny Towarów są cenami brutto (z VAT) oraz podawane są w złotych polskich . Podane 
ceny nie obejmują kosztów przesyłki oraz kosztów związanych z wynagrodzeniem 
Pełnomocnika. Koszty te podawane są odrębnie na Formularzu Zamówienia. 

2. Ceny w Sklepie stacjonarnym mogą się różnić od cen towarów jakie są podane na 
stronie www.alkonawesele.pl    

3. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty: 
a. gotówką – w przypadku odbioru osobistego w Sklepie lub w przypadku 

zamówienia z dostawą realizowaną przez Pośrednika; 
b. płatnością w systemie TPay po otrzymaniu wygenerowanego linku do płatności. 

4. Termin płatności za zamówienie wynosi 5 dni od dnia złożenia Zamówienia, chyba że w 
zamówieniu wskazano inny termin. Po upływie tego terminu przy braku płatności 
zamówienie będzie automatycznie anulowane. 

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, 
przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub udzielania dodatkowych 
rabatów. Uprawnienie powyższe nie  ma wpływu na ceny w Zamówieniach złożonych 
przed datą rozpoczęcia obowiązywania zmiany ceny lub warunków akcji 
promocyjnych. 

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów bez 
uprzedzenia. 
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§ 6 
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU 

1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania 
jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od 
dnia wydania Towaru Klientowi lub jego Pełnomocnikowi. 

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w 
wypadkach: 

a. towarów ulegających szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, soki) 
lub mających krótki termin przydatności do użycia, w tym towarów, które z 
uwagi na ich charakter (np. produkty personalizowane) nie mogą zostać 
zwrócone, 

b. towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po 
otwarciu opakowania nie można zwrócić ́ze względu na ochronę ̨zdrowia lub 
ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po 
dostarczeniu. 

3. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży wykonuje się poprzez złożenie pisemnego 
oświadczenia do Sprzedawcy na adres e-mail: info@alkonawesele.pl 

4. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient może 
skorzystać z udostępnionego w Witrynie wzoru Formularza Zwrotu. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uiszczona kwota sprzedaży zostanie 
zwrócona Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów np. działania Pełnomocnika) 
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania 
uzupełnionego Formularza Zwrotu, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej. 

6. Kwota zostanie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały 
przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient złoży wyraźne 
oświadczenie o innym sposobie działania, po uprzedniej akceptacji Sklepu. 

7. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu kwoty przed otrzymaniem zwracanego Towaru. 
8. Zwracany Towar  wraz z dowodem zakupu winien być przekazany na adres: Alcora Sp. 

z o.o., ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa NIP: 7262326692, REGON: 100180708, 
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.  

9. Klient zobowiązany jest do dostarczenia zwracanego Towaru bez wad. Klient ponosi 
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z 
nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i 
funkcjonowania rzeczy. 

10. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek 
odsyłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. 

11. Sprzedawca dopuszcza możliwość warunkowego przyjęcia zwrotu towaru po upływie 
14 dniu od dnia otrzymania zamówienia. Warunkowemu zwrotowi podlega wyłącznie 
Towar z kategorii wódki czystej dostarczony w oryginalnych opakowaniach zbiorczych 
w ilości nie przekraczającej 20% zamówionych ilości. Sprzedawca zastrzega sobie 
możliwość weryfikacji oryginalności zwracanego Towaru. Od każdej zwracanej butelki 
Sprzedawca potrąca 3 zł brutto. 
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§ 7 
RĘKOJMA ZA WADY  

1. Alcora Sp. z o.o., ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa NIP: 7262326692, REGON: 
100180708, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w 
rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie 
określonym w Kodeksie Cywilnym. 

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na 
podstawie niniejszego Regulaminu EP, należy kierować na adres email: info@alcora.pl 
lub na adres: Alcora Sp. z o.o., ul. Instalatorów 23, 02-237 Warszawa NIP: 
7262326692, REGON: 100180708 zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w 
terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym 
okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

3.  Sprzedawca nie jest producentem Towarów i nie udziela gwarancji na sprzedane 
rzeczy. 

§8 
REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania 
Witryny, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się 
usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta. 

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub 
przerwach w funkcjonowaniu Witryny. 

3.  Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Witryny Klient może zgłaszać mailowo 
na adres info@alkonawesele.pl 

4. W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, 
rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Witryny. 

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszeń w terminie do 14 dni roboczych, 
a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy 
reklamacja zostanie rozpatrzona. 

6. Sprzedawca zobowiązuję się przestrzegać kodeksu dobrych praktyk o których mowa w 
art.2 pkt 5 ustawy z dn. 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwych 
praktykom rynkowym Dz.U. z 2016 r. poz.3 

7. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania 
reklamacji i dochodzenia roszczeń, a przy braku możliwości ich polubownego 
rozstrzygnięcia, przez sąd właściwy. 

 
§9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 
zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia 
oraz zawartej Umowy Sprzedaży – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
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osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

2. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w 
zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, 
który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane 
sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu 
postępowania cywilnego. 

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych Sprzedawcą, a Klientem, który nie 
jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane  
przed Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

 



 

WARUNKI PEŁNOMOCNICTWA DO ODBIORU TOWARU ZAMÓWIONEGO 
 

§ 1 
DEFINICJE 

 
REGULAMIN PEŁNOMOCNICTWA – niniejszy Regulamin pełnomocnictwa do odbioru towaru 
określający podstawowe zasady działania Pełnomocnika do odbioru Towaru ze Sklepu 
zamówionego przez Klienta drogą mailową, stanowiący uzupełnienie Regulaminu Strony 
Internetowej ALKONAWESELE.PL; 
 
TOWAR – produkty prezentowane na Witrynie, które można nabyć w Sklepie; 
 
SKLEP – stacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się przy ul. Instalatorów 23, 02-237, e-mail: 
info@alkonawesele.pl, telefon: +48 729 919 919, gdzie zawierana i realizowana jest Umowa 
Sprzedaży; 
 
KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 
18-sty rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której 
przepisy szczególne przyznają ̨zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia Towaru; 
 
PEŁNOMOCNIK – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu 
Towaru ze Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 
 
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy 
Sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę ̨Towaru; 
 
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksy Cywilnego między 
Sklepem a Klientem na podstawie, której realizowana jest sprzedaż Towaru. Niniejszy 
Regulamin jest integralną częścią przedmiotowej Umowy. Warunkiem zawarcia Umowy jest 
akceptacja Regulaminu przez Klienta dokonywana poprzez złożenie Zamówienia 
 
WITRYNA – serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://alkonawesele.pl/, na 
której przedstawione są informacje o Towarze.  

DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem wszystkich dni, które 
zostały wskazane w odrębnych przepisach prawa za dni wolne od pracy. 

 
§2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.  Regulamin Pełnomocnictwa określa zasady udzielania pełnomocnictwa 
Pełnomocnikowi do odbioru ze Sklepu Towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie. 

2. Zamówienia w Sklepie mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.   
3. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną. 

mailto:info@alkonawesele.pl
https://alkonawesele.pl/


4.  Sklep, w którym można składać Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
prowadzony jest przez Alcora Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Instalatorów 23, 02-237 
Warszawa, NIP 522 318 96 52, KRS 0000859029, REGON 387010091. Pełnomocnik jest 
odrębnym od w/w podmiotem prawa i działa na rzecz Klienta. 

5. Regulamin określa w szczególności zasady udzielania pełnomocnictwa i wydania 
Towaru Klientowi. 

6. Pełnomocnik może działać jedynie na rzecz Klienta, który ukończył 18 lat. 
7. Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa 

bądź jest osobą niepełnoletnią.  
8. Pełnomocnik może poprosić Klienta o okazanie dokumentu tożsamości w celi 

weryfikacji wieku. 
9. Pełnomocnik nie zawiera Umowy sprzedaży Towaru. 
10. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem 

odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu www.alkonawesele.pl/regulamin.pdf 
oraz pobrać go i sporządzić wydruk. 

11. Umowa sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w Sklepie. 
12. Warunkiem skorzystania z czynności wykonywanych przez Pełnomocnika jest 

prawidłowe uzupełniony dokument z Zamówieniem. 
13. Warunkiem skorzystania z czynności Pełnomocnika jest wyrażenie zgody na treść 

Regulaminu Pełnomocnictwa oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako 
obowiązkowe. 

14. Klient upoważnia Pełnomocnika do przetwarzania swoich danych osobowych w celu 
realizacji pełnomocnictwa. 

 
 

§3 
WYKONANIE PEŁNOMOCNISTWA 

 
1. Wykonanie pełnomocnictwa przez Pełnomocnika polega na odbiorze Towaru w 

punkcie sprzedaży, tj. w Sklepie znajdującym się ̨w Warszawie przy ul. Instalatorów 
23, a następnie dostarczeniu pod wskazany przez Klienta adres bądź w umówiony 
punkt odbioru. 

2. W celu wykonania pełnomocnictwa Klient udziela pełnomocnictwa firmie 
MEDIASTYLE SP Z O.O., NIP: 5213134949, REGON: 146243904, adres: ul. 
Świeradowska 47, 02-662 Warszawa. 

3. Pełnomocnik dostarczy nabyty Towar przesyłką kurierską lub w inny uzgodniony z 
Klientem sposób. Koszty dostawy wraz z wynagrodzeniem Pełnomocnika 
przedstawione są na stronie www.alkonawesele.pl/dostawa. Dodatkowo koszty 
dostawy zostaną ̨wskazane w czasie składania Zamówienia, o ile Klient wybierze 
realizację Zamówienia przez Pełnomocnika. 

4. Pełnomocnik zrealizuje wysyłkę w terminie do 15 dni roboczych licząc od dnia odbioru 
na rzecz Klienta Towaru ze Sklepu. 

5.  Pełnomocnik może działać w imieniu własnym i na rzecz Klienta, jak również ̇
bezpośrednio w imieniu Klienta i na jego rzecz, w zależności od swojego wyboru. 
 



 
§4 

WYNAGRODZENIE PEŁNOMOCNIKA 
 

1. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu realizacji pełnomocnictwa podawana 
jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z 
wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne opłaty. 

2. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika uzależniona jest od wybranego przez Klienta 
sposobu dostawy i wymieniona jest w Witrynie. Dodatkowo zostanie wskazana 
podczas składania Zamówienia, o ile Klient wybierze opcję odbioru Towaru przez 
Pełnomocnika. 

3. Klient uiszcza wynagrodzenie Pełnomocnika wraz z zapłatą ceny za nabywany w 
Sklepie Towar i według sposobów tam wskazanych i przez siebie wybranych. 

4. Klient upoważnia Pełnomocnika do odbioru od Sprzedawcy przekazanego 
wynagrodzenia Pełnomocnika. 
 

§ 5  
PRAWO DO ODSTĄPIENIA 

 
1. Klient ma prawo odstąpić od odbioru Towaru przez Pełnomocnika do 7 dni przed 

planowanym terminem dostawy. 
2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Towar będzie wydany wyłącznie w 

Sklepie. 
3. Prawo odstąpienia wykonuje się ̨poprzez złożenie stosowanego oświadczenia 

Pełnomocnikowi na adres e-mail: info@alkonawesele.pl lub w inny sposób nie budzący 
wątpliwości, że oświadczenie dotarło do adresata. 

4. W przypadku odstąpienia do czasu wysłania Towaru do Klienta, Klientowi zostanie 
zwrócone pobrane wynagrodzenie Pełnomocnika. Zwrot nastąpi w ten sam sposób, w 
jaki nastąpiła zapłata. 
 

§ 5  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
 

1. Akceptując Regulamin Pełnomocnictwa Klient wyraża zgodę ̨na przetwarzanie jego 
danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji zawartej umowy – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a 
Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, 
zostaje poddane sadom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów 
Kodeksu Postepowania Cywilnego. 

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a 
Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, 
zostaje poddane sadowi właściwemu ze względu na siedzibę ̨Pełnomocnika. 


