
Regulamin sklepu internetowego Minty Dot Poland sp. z o.o.

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego

dostępnego pod adresem http://www.mintydot.pl/ oraz zasady świadczenia usług
drogą elektroniczną, w szczególności w zakresie możliwości rejestracji i założenia
Konta Klienta w Sklepie internetowym, prowadzenia Konta Klienta, składania
i obsługi Zamówień, zamieszczania opinii, wysyłania Newslettera.

2. Sklep internetowy Minty Dot, działający pod adresem http://www.mintydot.pl/,
prowadzony jest przez spółkę Minty Dot Poland sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi pod
adresem: ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000615699
(sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego), posiadającą nr NIP: 9591971868 oraz nr REGON: 364311198, email:
kontakt@mintydot.com, tel.: +48 730 535 000.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Klienta w ramach Sklepu

internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w Sklepie internetowym;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych

w ramach Sklepu Internetowego.
4. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do utworzenia

Konta Klienta lub złożenia Zamówienia.

II. Warunki techniczne
Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez
system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych
wymagań technicznych: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z
dostępem do sieci Internet; (2) dostęp do poczty elektronicznej oraz aktywny adres
e-mail; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla FireFox w wersji 17.0 i wyższej lub
Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google
Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana
minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce
internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript.

III. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat i posiada pełna zdolność do
czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą
prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje
Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument - osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu
internetowego, telefonicznie lub mailowo w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową;
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3. Konsument - Przedsiębiorca - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie
posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej;

4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn. Dz.U.
2022.1360 z późniejszymi zmianami);

5. Konto Klienta – konto w Sklepie utworzone przez Klienta obejmujące jego aktualne
dane, do którego ma dostęp za pomocą loginu oraz hasła;

6. Newsletter – informacja handlowa Sklepu internetowego;
7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach

sklepu internetowego Minty Dot;
8. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod

adresem http://www.mintydot.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w
szczególności składać Zamówienia na oferowane przez Sklep Towary;

9. Towar – produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym na rzecz Klienta za zapłatą
ceny;

10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
zawarta pomiędzy Minty Dot a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego
Sklepu za zapłatą ceny powiększonej o ewentualne koszty dostawy na zasadach
wynikających z niniejszego Regulaminu;

11. Minty Dot - spółka Minty Dot Poland sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi prowadząca
sprzedaż Towarów poprzez serwis internetowy dostępny pod
adresem http://www.mintydot.pl/;

12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2020.287 z późniejszymi zmianami);

13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. 2020.344 z późniejszymi
zmianami);

14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia
Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz dane
Klienta niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży, złożone przez
formularz udostępniony w ramach Sklepu.

IV. Zasady korzystania ze Sklepu
1. Rejestracja

a) Rejestracja w Sklepie jest opcjonalna. Klient może złożyć Zamówienie jako Klient
zarejestrowany, jak i bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się
z niniejszym Regulaminem i po jego akceptacji.

b) Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie udostępnionego na
stronie Sklepu formularza rejestracyjnego oraz podanie danych: imienia i nazwiska,
adresu e-mail, adresu do korespondencji, numeru tel. i utworzenie w ten sposób
Konta Klienta. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu
oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

c) W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku
działalnością Sklepu internetowego, Minty Dot podejmuje środki techniczne i
organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych
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usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji
przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2. Klienci
1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego
funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub
urządzeń;

b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

c) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np.
treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i
inne prawa osób trzecich;

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego
jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

e) nieudostępniania Konta Klienta i hasła dostępu do Konta w Sklepie internetowym
osobom trzecim.

2. Minty Dot może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego,
jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu
Internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez
Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą,
niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób
trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych
osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu;

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Minty Dot za
zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami
korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Minty Dot.

3) Klient, który składa Zamówienie w Sklepie internetowym bez rejestracji,
zobowiązany jest do podania dokładnych danych zgodnych z prawdą i aktualnych
umożliwiających prawidłową realizację zawartej Umowy sprzedaży.

3. Składanie Zamówień
a) Na stronie Sklepu udostępnione są Towary znajdujące się w ofercie Sklepu wraz

z opisem Towaru, informacją o jego dostępności, aktualną ceną i szacowanym
terminie dostawy. Sklep każdorazowo informuje o czasowych ograniczeniach
w dostępności Towaru.

b) Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie
do wirtualnego koszyka.

c) W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku
potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji
wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się
wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie
Sklepu.

d) Po dokonaniu wyboru Towarów, Klient dokonuje wyboru metody płatności i sposobu
dostawy Towaru i potwierdza złożenie Zamówienia.

e) Po złożeniu Zamówienia Klient proszony jest o zalogowanie się na swoje Konto,
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dokonanie rejestracji lub podanie niezbędnych danych osobowych w postaci
imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu do wysyłki oraz numeru telefonu,
w przypadku gdy nie posiada Konta i nie zamierza go zakładać. Następnie,
wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, a Klient dokonuje
jego zatwierdzenia z obowiązkiem zapłaty.

f) Klient posiadający Konto Klienta potwierdza w formularzu aktualność danych
niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.

g) Potwierdzenie złożonego Zamówienia oraz przyjęcie go do realizacji bądź
informacja o braku możliwości realizacji wysyłana jest przez Sklep na adres
mailowy Klienta i zawiera m. in. opis wybranych Towarów, łączną cenę, wybraną
opcję płatności oraz wybrany sposób dostawy.

h) Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę,
w rozumieniu art. 661 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia
stanowi oświadczenie woli zawarcia z Minty Dot Umowy sprzedaży zgodnie z
treścią niniejszego Regulaminu.

i) Do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Minty Dot a Klientem dochodzi z chwilą
otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 7.
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

j) Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie, mają wgląd w historię swoich
Zamówień po zalogowaniu się do Sklepu na Konto Klienta.

V. Ceny i metody płatności
1. Ceny towarów podane w sklepie internetowym są wiążące i nie podlegają

negocjacjom. Ceny nie zawierają kosztów dostarczenia towarów, które doliczane są
do ceny na etapie składania zamówienia w sklepie.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny poprzez:
a) przelew na rachunek bankowy sklepu;
b) płatności online za pośrednictwem serwisu PayU;
c) płatności online za pośrednictwem serwisu Paynow;
d) kartę płatniczą Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

Operatorem płatności jest BlueMedia S.A.
3. Nie jest dostępna płatność gotówką za pobraniem.
4. Na życzenie Klienta Minty Dot wystawia fakturę VAT po podaniu przez Klienta

niezbędnych danych do jej wystawienia. Paragon lub faktura załączane są do
wysyłanego towaru. Faktura VAT może zostać przesłana pocztą elektroniczną, na
co Klient niniejszym wyraża zgodę.

5. Wszelkie rabaty i promocje regulowane są każdorazowo w regulaminie danej
promocji.

6. Termin płatności za towary wynosi 3 dni robocze od dnia zawarcia Umowy
sprzedaży. Po upływie powyższego terminu, Minty Dot skontaktuje się z Klientem
celem powiadomienia o możliwości uiszczenia płatności w dodatkowym 7. dniowym
terminie. Nieuiszczenie kwoty ceny, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego
terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę sprzedaży.

VI. Dostawa
1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie

składania Zamówienia.
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2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem usługi
Paczkomat InPost 24/7 oraz InPost Kurier wg aktualnych cenników i regulaminów
świadczenia tych usług. Aktualne koszty dostawy widoczne są w trakcie składania
Zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy Towarów wynosi nie więcej niż 7 dni roboczych, jednak
każdorazowo uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy, i liczony
jest od dnia zaksięgowania wpłaty Klienta na poczet ceny.

4. Powyższy termin nie dotyczy Towarów grawerowanych lub w inny sposób
personalizowanych. Wówczas termin realizacji Zamówienia określany jest
każdorazowo przez Minty Dot i akceptowany przez Klienta podczas składania
Zamówienia.

VII. Odstąpienie od Umowy sprzedaży
1. Konsument oraz Przedsiębiorca – Konsument może zwrócić zakupiony w Sklepie

internetowym Towar bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za
wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru, składając stosowne
oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru z
zastrzeżeniem ust. 5. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą
elektroniczną bądź też listownie na adres wskazany w pkt XIII niniejszego
Regulaminu – Dane kontaktowe.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone na
formularzu, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i który został
przesłany do Konsumenta wraz z towarem, dostępnym również pod adresem
https://mintydot.pl/strona/regulamin. W każdym przypadku z przesłanego
oświadczenia musi jednoznacznie wynikać decyzja o skorzystaniu z prawa
odstąpienia od Umowy sprzedaży.

3. Konsument oraz Przedsiębiorca – Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony
w Sklepie Towar niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym
złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy pod następujący adres Sklepu
internetowego wskazany w w pkt XIII niniejszego Regulaminu – Dane kontaktowe.

4. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów, Umowa jest uważana za
niezawartą.

5. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy – Konsumentowi, zgodnie z art. 38 Ustawy
o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą Konsumenta / Przedsiębiorcy – Konsumenta, który został poinformowany
przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Minty Dot nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta/ Przedsiębiorcy – Konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – przykładowo biżuteria
grawerowana wg zamówienia Klienta;

d) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
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6. Minty Dot potwierdza Konsumentowi / Przedsiębiorcy – Konsumentowi niezwłocznie
po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży jego otrzymanie.
Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany w Zamówieniu lub
wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.

7. Konsument / Przedsiębiorca – Konsumenta ponosi odpowiedzialność za
zmniejszenie wartości Towaru, stanowiącego przedmiot Umowy, następujące na
skutek obchodzenia się z Towarem w inny sposób niż tylko w celu stwierdzenia
cech, funkcjonalności oraz jego charakteru.

8. Minty Dot zwróci Konsumentowi / Przedsiębiorcy – Konsumentowi należność za
odesłany Towar, w tym koszty jego dostarczenia, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

9. Minty Dot może wstrzymać się ze zwrotem ceny otrzymanej od Konsumenta /
Przedsiębiorcy – Konsumenta do chwili otrzymania Towarów podlegających
zwrotowi lub dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII. Reklamacja
1. Postanowienia ogólne

a) Klient ma prawo do złożenia reklamacji w Sklepie, gdy Towar ma wady fizyczne lub
wady prawne. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową sprzedaży,
w szczególności gdy nie ma właściwości ze względu na cel oznaczony w Umowie
albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Towaru, nie ma właściwości, o
których istnieniu Minty Dot zapewniła Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub
wzór, nie daje się do celu wskazanego przez Klienta przy zawarciu Umowy
sprzedaży, a Minty Dot nie zgłosiło zastrzeżenia co do wskazanego celu lub Towar
został Klientowi wydany w stanie niezupełnym, z zastrzeżeniem pkt 2-6 poniżej.

b) Oferowane w Sklepie Towary prezentowane na zdjęciach, które są dla Klienta
źródłem informacji o Towarze, mogą w rzeczywistości różnić się w zakresie
struktury, kształtu i koloru, czy też ogólnego wyglądu. Różnice wynikające
z przedmiotowych właściwości Towarów nie stanowią podstawy reklamacji Towaru,
co jednak pozostaje bez wpływu na prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa
w pkt VII niniejszego Regulaminu.

c) Towar stanowiący biżuterię złoconą lub pozłacaną podlega naturalnemu ścieraniu,
na co wpływ ma częstotliwość noszenia, kontakt z wodą, perfumami oraz PH skóry.
Zmiana barwy takiej biżuterii nie wynika z wady Towaru i nie podlega reklamacji.

d) Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone, gdy Towar został uszkodzony
mechanicznie z winy Klienta (przykładowo zerwany łańcuszek lub zarysowany
pierścionek), albo nastąpiła zewnętrzna ingerencja w Towar przez Klienta lub na
jego zlecenie.

e) Towar użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem oraz niezgodnie z instrukcją
zawartą w zakładce ‘Pielęgnacja biżuterii’ na stronie internetowej Sklepu również
nie podlega reklamacji. Nie stanowią wady Towaru odbarwienia, które nastąpiły
wskutek niewłaściwej konserwacji lub Towar uległ naturalnemu starciu, jak również
zarysowania powierzchni, powstałe w sposób naturalny pod wpływem użytkowania.

f) Towar grawerowany na indywidualne zamówienie Klienta nie podlega zwrotowi lub
wymianie.

g) Minty Dot odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli niezgodność Towaru z Umową zostanie
stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od momentu wydania go Klientowi.
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Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się
z upływem 1 roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest
Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem
terminów określonych w zdaniu pierwszym.

h) Klient może w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady Towaru skorzystać
z jednego z następujących uprawnień:
a) żądać wymiany Towaru na wolny od wad;
b) żądać usunięcia wady;
c) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

2. Zasady Reklamacji
a) Reklamacja może zostać złożona pisemnie lub drogą mailową i powinna zawierać

opis przyczyn reklamacji; Sklep, celem ułatwienia kontaktów w sprawie reklamacji,
udostępnia na swojej stronie internetowej odpowiedni formularz;

b) Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać przyczyny reklamacji, tj. informacje
pozwalające zidentyfikować Towar wraz ze wskazaniem numeru Zamówienia
i szczegółowym opisaniem wad Towaru, którego reklamacja dotyczy lub innych
okoliczności uzasadniających reklamację, dane Klienta, jak imię i nazwisko, dane
adresowe, adres poczty elektronicznej i numer telefonu, a także konkretne żądanie
Klienta związane ze składaną reklamacją.

c) Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Minty
Dot dostarczyć wadliwy Towar na adres Sklepu wskazany pkt XIII niniejszego
Regulaminu – Dane kontaktowe.

d) Jeżeli podane przez Klienta informacje wymagają uzupełnienia, przed
rozpoznaniem reklamacji Minty Dot zwraca się do Klienta o uzupełnienie danych
niezbędnych do jej rozpoznania, a termin, o którym mowa w pkt 5 poniżej, nie
biegnie do czasu uzupełnienia niezbędnych informacji.

e) Minty Dot w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji wraz
z Towarem dokona jej rozpoznania i ustosunkuje się do zgłoszenia Klienta.
W przeciwnym razie uważa się, że Minty Dot uznał oświadczenie lub żądanie
Klienta za uzasadnione.

f) Jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument, zamiast
zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady może żądać wymiany Towaru na
wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że
doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez
Konsumenta / Przedsiębiorcę – Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby
nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.
Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad,
rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności,
na jakie narażałby Konsumenta / Przedsiębiorcę – Konsumenta inny sposób
zaspokojenia.

g) Jeżeli Klient będący Konsumentem / Przedsiębiorcą – Konsumentem zażąda
wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny,
określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do
tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

h) W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Minty Dot poinformuje Klienta
o przyczynach takiej decyzji.
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i) Minty Dot poinformuje Klienta, o wymianie bądź naprawie Towaru, przekazując
wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania.

j) W przypadku zwrotu ceny, należność za zakupiony przez Klienta Towar zostanie
zwrócona w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

k) Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny za zwrócony Towar następuje analogicznie do
sposobu w jaki Klient zapłacił za Towar.

3. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów
Jeżeli po zakończeniu postępowania reklamacyjnego nadal istnieje spór pomiędzy
Minty Dot a Konsumentem, jego rozstrzygnięcie może nastąpić przy pomocy
jednego z następujących sposobów:

a) bezpłatna pomoc powiatowych rzeczników konsumentów w sprawach związanych z
pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń;

b) postępowanie przed sądem polubownym lub wszczęcie postępowania
mediacyjnego – wykaz sieci stałych sądów polubownych przy Wojewódzkich
Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie
https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;

c) za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem
https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. Gwarancja
1. Wszystkie Towary zakupione w Minty Dot objęte są gwarancją, a Minty Dot, jako

gwarant, zobowiązuje się w ramach udzielonej gwarancji bezpłatnie usunąć wady
wynikające z nieprawidłowego wykonania lub wad materiałów lub wymienić Towar
na wolny od wad.

2. Warunki niniejszej gwarancji obowiązują pod warunkiem ścisłego przestrzegania
przez Klienta instrukcji użytkowania i konserwacji biżuterii, które zostały określone
w opisach poszczególnych Towarów oraz zasadach w zakładce ‘Pielęgnacja
biżuterii’ na stronie internetowej Sklepu. W szczególności gwarancja obejmuje
bezpieczeństwo prawidłowej oprawy kamieni, wady konstrukcyjne, wady
odlewnicze (pory, dziury w złocie), ukryte wady kamieni.

3. Gwarancja obowiązuje przez okres 6 (sześciu) miesięcy liczonych od daty
dostarczenia Towaru do Klienta (Okres Gwarancji), a koszty dostarczenia Towaru
do Sklepu ponosi gwarant.

4. Wady i uszkodzenia wraz z Towarem należy niezwłocznie zgłaszać w formie
pisemnej lub drogą mailową do Minty Dot, jako gwaranta na adres Sklepu
internetowego wskazany w pkt. XIII niniejszego Regulaminu – Dane kontaktowe.

5. Wybór uprawnienia z tytułu gwarancji należy do Sklepu. Po otrzymaniu Towaru
Sklep ma 3 (trzy) dni na dokonanie szczegółowej ekspertyzy Towaru i wydaniu
decyzji gwarancyjnej oraz poinformowania Klienta o przyznanym uprawnieniu.

6. Wady ujawnione w Okresie Gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie w terminie nie
dłuższym niż 7 (siedem) dni roboczych od daty dostarczenia Towaru do naprawy,
a w uzasadnionych przypadkach stwierdzonych przez rzeczoznawcę Sklepu czas
wydłuża się do 15 (piętnastu) dni roboczych.

7. Wymiana Towaru na wolny od wad następuje w terminie 14 (czternastu) dni
liczonych od daty wydania decyzji gwarancyjnej, o której mowa w pkt. 5 powyżej.

8. W przypadku, gdy Towar był spersonalizowany poprzez wykonany na nim grawer,
wymiana Towaru nie jest możliwa.
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9. Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodzeń powstałych z winy Klienta wskutek niewłaściwego użytkowania w tym

m.in. nieprzestrzegania zaleceń zawartych w zakładce ‘Pielęgnacja biżuterii’, czy
wykorzystywania Towaru w celach do tego nieprzeznaczonych;

b) uszkodzeń mechanicznych z winy Klienta (przykładowo zerwany łańcuszek lub
zarysowany pierścionek), zewnętrznej ingerencji w Towar przez Klienta lub na jego
zlecenie;

c) procesów naturalnego ścierania oraz zarysowań powierzchni, które powstają
w sposób naturalny pod wpływem użytkowania Towaru.

10. Udzielona na mocy powyższych postanowień gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza
ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady
rzeczy sprzedanej.

X. Świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Minty Dot podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania

Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje
się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez
Klientów.

2. Klient ma prawo oczekiwać dostępu do pełnej funkcjonalności Sklepu za wyjątkiem
czasu potrzebnego na modernizację, aktualizację, konserwację lub innych zdarzeń
losowych. Minty Dot zobowiązuje się do przeprowadzania prac serwisowych w
porach jak najmniej uciążliwych dla Klientów, a o planowanej przerwie w dostępie
do Sklepu poinformuje za pośrednictwem prowadzonej strony Sklepu.

3. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność
Sklepu, Minty Dot ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia
świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac
konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności
prowadzonego Sklepu.

4. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Minty Dot o wszelkich
nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego
korzystając z danych kontaktowych w pkt XIII niniejszego Regulaminu oraz
wskazując swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Minty Dot zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w zakresie
świadczenia usług drogą elektroniczną w terminie do 14 (czternastu) dni, a gdyby to
nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja
zostanie rozpatrzona.

XI. Newsletter
1. Klient ma możliwość otrzymywania informacji o ofercie handlowej Minty Dot, w tym

o promocjach i nowościach w Sklepie, w formie Newslettera na wskazany przez
siebie adres e-mail oraz numer telefonu.

2. Złożenie zlecenia otrzymywania Newslettera oznacza zgodę na przesyłanie
informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany
adres e-mail oraz w formie wiadomości tekstowej sms na podany numer telefonu
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2020.344 ) na temat usług oferowanych przez
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Minty Dot.
3. Złożenie zlecenia otrzymywania Newslettera oznacza również zgodę na kontakt w

celu marketingu bezpośredniego, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. numer
telefonu, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
(tekst jedn. Dz.U. 2022.1648) na temat usług oferowanych przez Minty Dot.

4. Przedmiotowa zgoda jest dobrowolna, a Klient może w każdym czasie zrezygnować
z subskrypcji Newslettera. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

XII. Przetwarzanie danych osobowych
1. Minty Dot Poland spółka z o.o. jest administratorem danych osobowych Klientów

zbieranych i przetwarzanych w związku z działalnością Sklepu w celu zawierania
i realizacji Umów sprzedaży, obsługi transakcji, komunikacji z Klientami
i rozpatrywania reklamacji, a także archiwizacji transakcji, jak również w celach
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Minty Dot
oraz w celach marketingowych i handlowych - na podstawie zgody Klienta.

2. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów i osób odpowiedzialnych za
realizację składanych przez Klientów Zamówień, w szczególności dostawy, a także
obsługę posprzedażową. Dane osobowe mogą być przekazywane także do państw
trzecich (poza obszar Unii Europejskiej) z związku dostawą Towarów na rzecz
Klientów.

3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem
https://mintydot.pl/strona/polityka-prywatnosci.

4. Minty Dot informuje, że wykorzystuje w prowadzonym Sklepie pliki cookies na
zasadach opisanych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem
https://mintydot.pl/strona/cookies.

XIII. Dane kontaktowe
We wszystkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie
internetowym Minty Dot kontakt ze sprzedawcą jest możliwy poprzez:

a. pocztę tradycyjną pod adresem: ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź;
b. telefonicznie: +48 730 535 000;
c. za pośrednictwem e-mail: kontakt@mintydot.com.

XIV. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
2. Minty zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w

szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim zmiany wpływają na
realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej
Sklepu w formacie umożliwiającym odczyt, wydruk oraz zapisaniu go na swoim
urządzeniu.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie
internetowej Sklepu.
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