REGULAMIN
I DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której
przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Sprzedający – nagi.space Dawid Ciepielski, adres: Święta Anna 16e, 42-265 Dąbrowa Zielona,
NIP: 9492247566, REGON: 388573784, konto bankowe: mBank 63114020040000360280550289,
kontakt: kontakt@nagispace.com
3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://NAGISPACE.COM/
za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu
internetowego NAGISPACE.COM;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
pomiędzy NAGISPACE.COM a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego
Sklepu;
8. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000); 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z
2014 r. poz. 827);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U z 2019
poz. 1145). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać
jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi
przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w
najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem
HTTPS://NAGISPACE.COM/

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
3. Sklep internetowy nagispace.com, działający pod adresem https://nagispace.com/, prowadzony jest przez
NAGISPACE, Święta Anna 16e, 42-265 Dąbrowa Zielona, NIP: 9492247566, REGON: 388573784.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu
Internetowego.
5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
urządzenie z dostępem do Internetu.
6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do
stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa NAGISPACE.COM zastrzega sobie możliwość
ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 16
lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza
zamieszczonego na stronie głównej serwisu HTTPS://NAGISPACE.COM/ oraz pobrać go i sporządzić
jego wydruk.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez
dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na
jednej ze stron Sklepu.
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych
oznaczonych jako obowiązkowe.
NAGISPACE.COM 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:
- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub
nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w
szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez NAGISPACE.COM za zachowania niezgodne z
obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre
imię NAGI.SPACE,
Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać
powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody NAGISPACE.COM.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w
ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do
stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu
pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących
przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności
poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego
niezamówionej informacji handlowej (spam),
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla
NAGISPACE.COM,
- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie
własnego użytku osobistego,
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z
sieci Internet.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę
internetową HTTPS://NAGISPACE.COM/, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w
oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie
Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.
W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na
stronie.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych,
wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia
będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych
osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie
Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66
Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z
nagispace.com
Umowy
sprzedaży,
zgodnie
z
treścią
Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego
Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy,
Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów
Zamówienia.
7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. DOSTAWA
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Unii Europejskiej z wyjątkiem krajów: Cypr, Malta, Portugalia,
Chorwacja, i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
- Firmy kurierskiej w cenie 15,99 zł,
- Paczkomatów InPost w cenie 14,99 zł.
3. Czas wysyłki wynosi maksymalnie 3 dni robocze od zaksięgowania wpłaty (chyba, że na stronie
internetowej/mediach społecznościowych pojawi się informacja o chwilowym opóźnieniu).
4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza
zamieszczonego na stronie głównej serwisu HTTPS://NAGISPACE.COM/ oraz pobrać go i sporządzić
jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy
sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez
dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury
VAT.

VI. CENY I PŁATNOŚCI
1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych.
2. Ceny Towarów znajdujące się w e-sklepie nie zawierają kosztów dostawy Towaru.
3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny produktu:
- przelewem bankowym
- za pobraniem
- BLIKiem
- płatnością w systemie Przelewy24
- kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta
kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej
Zamawiającego albo Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,
5. Czas realizacji zamówienia, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem,
płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego
Sprzedawcy.
6. Promocje w e-Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej,
7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media
S.A.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klient, będący Konsumentem zgodnie z Ustawą może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów
zawartej za pośrednictwem e-Sklepu na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne
oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia
doręczenia Towaru Klientowi. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego
oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w formie Formularza Zwrotu, dostępnego w
zakładce Zwroty na stronie internetowej NAGISPACE.COM, na adres: Weronika Durbas
NAGISPACE, ul. Mickiewicza 54a, 42-230 Koniecpol lub skierowanie oświadczenia za
pośrednictwem poczty elektronicznej (InPost) do KCP01N.
3. Formularz oświadczenia o zwrocie – odstąpieniu dostępny jest na stronie internetowej e-sklepu w
zakładce Zwrot w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk.
4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż
pisemna Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem adresu e-mail (podany
przy składaniu zamówienia lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie
oświadczenia o odstąpieniu od umowy o którym mowa powyżej.
5. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zwracanego Produktu przez Klienta zwrócić Klientowi dokonane przez niego
płatności. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towaru przez Klienta do e-sklepu.
6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przelewem na konto Klienta.
7. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w
terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu
wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi koszty zwrotu Towaru do ESklepu.
8. Najtańszy, zwykły sposób dostarczenia Towaru do Klienta przewidziany dla zamówień na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, stanowi DPD/Inpost.
9. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy najtańszym sposobem wysyłki, a
faktycznym kosztem poniesionym przez Klienta.
10. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający
brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w
oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i

akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Weronika Durbas
nagi.space, ul. Mickiewicza 54a, 42-230 Koniecpol. Jeśli zwrócony Produkt nie będzie zawierał 36
kart oraz opakowania (chyba, że to było powodem zwrotu) -Zwrot nie będzie uznany.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW
1. NAGISPACE.COM 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, w
szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie
niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: kontakt@nagispace.com zobowiązuje się do
rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w
tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. NAGISPACE.COM 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 zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić NAGISPACE.COM
nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

o

wszelkich

3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
4. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady produktu na zasadach określonych
przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie
ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej prawa.
6. Reklamację należy zgłosić poprzez wypełnienie „Formularza Reklamacji”, do pobrania na stronie
internetowej E-Sklepu w zakładce „Reklamacje” oraz odesłać wraz z reklamowanym Towarem oraz
dowodem zakupu (np. paragonem albo fakturą) na adres: Weronika Durbas NAGI.SPACE, ul.
Mickiewicza 54a, 42-230 Koniecpol.
7. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie
14-dni od daty otrzymania reklamacji Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować
Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej w miarę możliwości na bieżąco.
8. W przypadku gdy w Formularzu reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów
niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci się do Klienta za
pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych reklamacji.
9. Klient jeżeli Towar ma wadę, może:
a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie
i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

10. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na
wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do
zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie
nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej
wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b) żądać zwrotu pieniędzy.
13. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym
czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie
i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 926)
w celu realizacji Zamówień dokonywanych w Sklepie.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych
osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie.
3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i
handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta
poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest
warunkiem realizacji Zamówienia.
4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a
także żądania usunięcia danych.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy NAGISPACE.COM a Klientem, który jest
konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z
postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy NAGISPACE.COM a Klientem, który nie
jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę NAGISPACE.COM.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa.
4. Komisja Europejska udostępnia pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ platformę do
pozasądowego rozstrzygania sporów (tzw. platforma ODR). Nie chcemy i nie mamy obowiązku
uczestnictwa w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.

