REGULAMIN KOMISANTA – SKLEPU PYSKATY ZAMSZ
Komisant, prowadzi działalność komisową poprzez Sklep internetowy Pyskaty Zamsz działający pod adresem
www.pyskatyzamsz.com, polegającą na sprzedaży towarów będących własnością osób trzecich za
pośrednictwem sieci internetowej. Oferta Sklepu dostępna jest pod adresem www.pyskatyzamsz.com. Sklep
internetowy prowadzony jest przez:
PYSKATY ZAMSZ ALEKSANDRA I ŁUKASZ BARAN SPÓŁKA CYWILNA
ul. Kruczkowskiego 6 lok. 51
00-412 Warszawa
NIP: 701-062-08-19, REGON: 365530850
adres do doręczeń: Rebusowa 3, 02-292 Warszawa
Definicje użyte w niniejszym Regulaminie, słowa lub sformułowania należy rozumieć odpowiednio:
1.

Komisant – Pyskaty Zamsz Aleksandra i Łukasz Baran Spółka Cywilna, ul. Kruczkowskiego 6 lok. 51, 02412 Warszawa, NIP: 701-062-08-19, REGON: 365530850, zwany dalej również: Pyskaty Zamsz.

2.

Komitent to osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku
nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, który
powierza do sprzedaży Towary Komisantowi.

3.

Konsument/Klient – konsument w rozumieniu art. 22 (1) kc.

4.

Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy będący własnością Komisanta o nazwie własnej Pyskaty
Zamsz dostępny pod adresem www.pyskatyzamsz.com, za pośrednictwem którego Komitent może
oddać w komis Towary Komisantowi.

5.

Strony – Komisant i Komitent.

6.

Towary - rzeczy ruchome, oddawane w komis przez Komitenta Komisantowi, a następnie prezentowane
w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży z Konsumentem.

7.

Formularz Rejestracji - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Komitent
podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać
wprowadzenia Towarów do sprzedaży.

8.

Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

I. Postanowienia ogólne
1.

2.

Komisant prowadzi działalność komisową poprzez Sklep Internetowy. Komitenci powierzają, a Komisant
zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do sprzedaży Towarów na rachunek
Komitenta, lecz we własnym imieniu.
Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Komitentem a Komisantem umów komisu
Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania ze Sklepu
Internetowego Pyskaty Zamsz, dostępnego pod adresem internetowym www.pyskatyzamsz.com.

3.

Komitentami mogą być jedynie osoby prywatne (fizyczne).

4.

Towary, które mogą zostać wprowadzone do oferty Sklepu Internetowego Pyskaty Zamsz muszą
spełniać łącznie następujące warunki: a) muszą być autentyczne (oryginalne), b) marka towaru musi
znajdować się na liście marek wskazanych w formularzu, c) ich stan nie może być gorszy niż dobry, a
ewentualne ślady użytkowania nie mogą być znaczne, d) muszą być wyprane/wyczyszczone, e) posiadać
wszystkie metki wewnętrzne oraz logowania f) być bez plam, przebarwień, nieuszkodzone i kompletne,
g) być w oryginalnej formie bez przeróbek krawieckich, h) okulary muszą być w oryginalnym etui i)
kostiumy kąpielowe oraz bielizna muszą być nowe i posiadać fabrycznie przyczepione metki

5.

Komisant zastrzega sobie prawo do: a) wprowadzania do oferty Sklepu Internetowego tylko wybranych
marek, rodzajów towarów oraz produktów, wybranych podczas weryfikacji, b) weryfikacji stanu towaru
w kontekście jego eksploatacji, c) weryfikacji autentyczności towaru, d) weryfikacji Towarów w
kontekście wad prawnych i oryginalności towaru, e) weryfikacji ceny towaru.

6.

Komisant pobiera prowizję od sprzedaży wprowadzonych do oferty Towarów, a prowizja określona jest
procentowo i uzależniona jest od ceny poszczególnych Towarów w następujących przedziałach
cenowych:
- od 10 zł do 800 zł - 30% ceny
- od 801 zł do 1500zł - 27% ceny
- od 1501 zł do 4000zł – 25% ceny
- od 4001 zł – 20% ceny

II. Składanie ofert.
1.

Procedura związana z wprowadzeniem towarów do oferty Sklepu Internetowego zostaje zainicjowana
wyłącznie przez Komitenta poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej
www.pyskatyzamsz.com

2.

Warunkiem skutecznego wprowadzenia towarów, jest podanie dokładnych danych adresowych przez
Komitenta, wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony
Sprzedającego.

3.

Komitent poprzez wysłanie formularza potwierdza, że jest właścicielem Towaru.

4.

Komitent zobowiązany jest wypełnić wszystkie wymagana pola zgodnie z prawdą, w tym wprowadzić,
co najmniej jeden Towar określając jego nazwę, markę oraz cenę. Formularz automatycznie wylicza
cenę, jaką uzyska Komitent ze sprzedaży danego towaru, potrącając prowizję pobieraną przez Pyskaty
Zamsz.

5.

Po wypełnianiu formularza Komitent zobowiązany jest opłacić usługę odbioru towarów od Klienta przez
wybraną firmę kurierską. Formularz nieopłacony nie wywiera żadnych skutków prawnych. Rozliczenia
transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum
Rozliczeniowego Dotpay.

6.

Wysłanie opłaconego formularza nie jest równoznaczne z zawarciem umowy komisu a jedynie stanowi
złożenie oferty w formie elektronicznej przez Klienta w rozumieniu art. 66¹ §1 Kodeksu cywilnego i wiąże
Komitenta przez okres 7 (siedem) dni od chwili wysłania formularza.

7.

Komitent po wypełnieniu formularza, wybiera dogodny termin odbioru przesyłki, a następnie po
opłaceniu przesyłki kurierskiej drukuje wygenerowane listy przewozowe. Listy przekazuje wraz z paczką
kurierowi. Komitent ma obowiązek zachować potwierdzenie nadania przesyłki podpisane przez kuriera
odbierającego od niego paczkę.

III. Weryfikacja towaru.
1.

Po otrzymaniu produktów od Komitenta, Komisant - Sklep Internetowy Pyskaty Zamsz dokonuje
czynności weryfikacyjnych dotyczących poszczególnych Towarów, ich oryginalności, stanu prawnego i
fizycznego oraz zgodności z formularzem zgłoszeniowym, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. I.4 i I.5
regulaminu.

2.

Nie dłużej niż w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania Towarów i przeprowadzeniu weryfikacji
Komisant informuje Komitenta o warunkach i szczegółach dotyczących poszczególnych towarów
wskazując jednocześnie istotne warunki zawarcia umowy komisu, to jest: a) które z otrzymanych
Towarów Pyskaty Zamsz chce wprowadzić do oferty, b) cenę poszczególnych Towarów, za jaką Pyskaty
Zamsz chce wprowadzić te towary do oferty, c) stan poszczególnych Towarów ustalony przez Pyskaty
Zamsz jaki zostanie przypisany wprowadzanemu do oferty produktowi, d) kwotę do wypłaty
Komitentowi w przypadku sprzedania danego Towaru.

3.

Komitent zobowiązany jest potwierdzić istotne warunki umowy, o których mowa powyżej w terminie
3 dni od daty ich otrzymania, poprzez zaakceptowanie propozycji Komisanta.

4.

Komisant ma prawo zwrócić poszczególne Towary Komitentowi bez podania przyczyn na swój koszt,
w terminie 10 dni od daty otrzymania towarów.

5.

Komisant - Sklep Internetowy Pyskaty Zamsz ma prawo zwrócić Komitentowi towar na jego koszt w
przypadku, gdy: a) Towar nie zgadza się z treścią formularza zgłoszeniowego przesłanego przez
Komitenta, b) stan Towaru różni się od deklarowanego w formularzu zgłoszeniowym, a Komitent nie
godzi się na wprowadzenie tego towaru do oferty Sklepu za niższą cenę, c) zachodzi podejrzenie, że
Towar nie jest oryginalny, d) Towar posiada wady niedające się usunąć, e) Komitent nie potwierdzi
istotnych warunków umowy komisu, w terminie 7 dni od daty ich przesłania. f) Towary nie spełniają
wymagań wskazanych w postanowieniu I pkt.4 i postanowieniu III pkt. 3

6.

Jeśli w przesłanej paczce Komisant zweryfikuje Towar niezgodny z oryginałem, Komisant zastrzega sobie
prawo do odrzucenia całej paczki bez dalszego etapu weryfikacji. W przypadku takim przesłane produkty
zwracane są na koszt Komitenta. Produkty niezaakceptowane przez Sklep Pyskaty Zamsz zostają
zwrócone do właściciela w ciągu 3 dni roboczych od dnia w którym Komisant negatywnie zweryfikował
Towar lub postanowił o odrzuceniu paczki.

7.

Jeżeli w przesłanej paczce Komisant stwierdzi Towary, które uległy uszkodzeniu w wyniku niestarannego
i nieprawidłowego przygotowania Towarów do przesyłki przez Komitenta (np. Luźno zapakowane buty,
okulary bez etui), Komisant sfotografuje stan paczki oraz stwierdzone uszkodzenia, a następnie w
zależności od okoliczności podejmie działania określone w pkt. III.2 albo III.5 Regulaminu

8.

Jeśli po odebraniu Towaru Komitent stwierdzi, że Towary są niezgodne ze stanem przed ich wysyłką lub
w przesłanej paczce brakuje Towarów, które były przesłane do Sklepu Pyskaty Zamsz, Komitent ma
obowiązek zgłosić ten fakt w ciągu 3 dni od dnia doręczenia przesyłki w formie elektronicznej na adres
info@pyskatyzamsz.com.

IV. Zawarcie i wykonanie umowy.
1.

Umowa komisu zostaje zawarta na okres sześciu miesięcy pomiędzy Komisantem - Sklepem
Internetowym Pyskaty Zamsz a Komitentem z chwilą potwierdzenia przez Komitenta istotnych
warunków umowy określonych przez Komisanta zgodnie z pkt. III.2.

2.

Jeżeli Towar zostanie sprzedany, Komisant po 15 dniach kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki
przez Kupującego Towar wypłaca uzgodnioną wcześnie kwotę na rachunek bankowy Komitenta
wskazany przez niego w zakładce MOJE DANE. W dniu przelewu Komisant informuje Komitenta o
dokonaniu przelewu na jego konto. W przypadku gdy ostatni dzień terminu wypłaty kwoty wskazanej w
zdaniu pierwszym przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy przelew wykonywany jest w
pierwszym dniu roboczym następującym po wskazanych powyżej dniach.

3.

Jeżeli Towar został sprzedany, a następnie Kupujący odstąpił od zawartej umowy sprzedaży, Towar
zwrócony przez Kupującego będzie ponownie oferowany przez Komisanta w Sklepie Internetowym
Pyskaty Zamsz , począwszy od dnia zwrócenia Towaru Komisantowi przez Kupującego.

4.

Jeżeli Towar nie zostanie sprzedany w okresie trwania umowy określonym w pkt. IV.1, Komisant
przesyła niesprzedane Towary Komitentowi na ustalony adres. W przypadku określonym w zdaniu
pierwszym mają zastosowanie pkt. V.3-6 Regulaminu.

V. Rozwiązanie umowy.
1.

Każda ze stron umowy ma prawo jej rozwiązania z zachowaniem czternastodniowego terminu
wypowiedzenia. Wypowiedzenie może być złożone przez każdą ze stron w formie pisemnej lub
elektronicznej przy czym Komisant oświadczenie o wypowiedzeniu składa na adresy email wskazane
w zakładce MOJE DANE, zaś Komitent na adres zwroty@pyskatyzamsz.com lub
info@pyskatyzamsz.com. Wypowiedzenie Komitenta może dotyczyć wszystkich Towarów danego
Komitenta jak i poszczególnych Towarów, z tym, że z treści wypowiedzenia musi jednoznacznie wynikać,
o jakie Towary chodzi. W przeciwnym wypadku domniemywa się, ze Komitent wypowiada umowę w
odniesieniu do wszystkich swoich Towarów znajdujących się w ofercie Komisanta na dzień doręczenia
wypowiedzenia.
Komitent
może
wypowiedzieć
umowę
za
pośrednictwem
strony
www.pyskatyzamsz.com poprzez wybranie w sklepie Internetowym Pyskaty Zamsz przycisku „Poproś o
zwrot ”, który znajduje się przy każdym produkcie w zakładce Moje Produkty – Aktywne. Z chwilą
wybrania przycisku „Poproś o zwrot” rozpoczyna biec termin wypowiedzenia wskazany w zdaniu
pierwszym.

2.

Umowa komisu nie może zostać wypowiedziana przez Komitenta w odniesieniu do danego Towaru,
jeżeli dany towar ma status „Sprzedane” w Sklepie Internetowym Pyskaty Zamsz.

3.

Po upływie okresu wypowiedzenia umowy Komisant - Sklep Internetowy Pyskaty Zamsz przesyła
niesprzedane towary Komitentowi, w terminie 7 (siedmiu) dni, na adres podany w formularzu
zgłoszeniowym, chyba, że Komitent poinformuje o zmianie adresu z jednoczesnym wskazaniem
dostarczenia towaru pod tenże adres. Informacja o zmianie adresu musi być przesłana najpóźniej do
końca okresu wypowiedzenia w formie elektronicznej na adres zwroty@pyskatyzamsz.com lub

info@pyskatyzamsz.com pod rygorem przesłania Towarów na adres podany w formularzu
zgłoszeniowym.
4.

Sklep Internetowy Pyskaty Zamsz zobowiązuje się wydać Komitentowi Towar lub Towary, które były
przedmiotem wypowiedzenia umowy w stanie niepogorszonym, poprzez wysłanie Towaru lub Towarów
na adres Komitenta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Art. 544 § 1 Kodeksu cywilnego stosuje się
odpowiednio. Produkty odsyłane są na koszt Komitenta.

5.

Jeśli po odebraniu Towaru Klient stwierdzi, że Towary są niezgodne ze stanem przed ich wysyłką lub w
przesłanej paczce brakuje Towarów, które były przesłane do Sklepu Pyskaty Zamsz, Komitent ma
obowiązek zgłosić ten fakt w ciągu 3 dni od dnia doręczenia przesyłki w formie elektronicznej na adres
zwroty@pyskatyzamsz.com lub info@pyskatyzamsz.com

6.

Po odebraniu Towaru Komitent zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy
przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy,
zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności
przewoźnika.

VI. Postanowienia końcowe
1.

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za
nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień
Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa
celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2.

Komisant zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany
Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu
Internetowego. W przypadku Komitentów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami
nowego Regulaminu.

3.

Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego pyskatyzamsz.com.

4.

Komisant nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych
przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Komitenta oraz za usuwanie i blokowanie
wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Komitenta.

5.

Komisant nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie,
które uzyskały dostęp do konta Komitenta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Komitenta
przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

6.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.03.2017 r.

