
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TYMEX OBOWIĄZUJĄCY DO 
DNIA 24-12-2014 ROKU 

  

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Sklep internetowy dostępny pod adresami internetowymi 

 http://autoalarmy.tymex-alarmy.pl/, http://autoalarmy.nspcm.webd.pl/, 
http://sklep.tymex-alarmy.pl/, prowadzony jest przez firmę TYMEX 
Andrzej Tymiński mieszczący się 03-936 Warszawa, ul. Zwycięzców 22, 
tel.: 22 616 26 94, faks: 22 616 26 94, kom.:505 175 491, e-
mail: biuro@tymex-alarmy.pl 

2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest 
tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego 
akceptacją. 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani 
ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie 
Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących 
mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W 
przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z 
powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 

  

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 
1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na 

dobę za pośrednictwem stron internetowych: http://autoalarmy.tymex-
alarmy.pl/, http://autoalarmy.nspcm.webd.pl/, http://sklep.tymex-
alarmy.pl 

3. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do 
Kupującego) wynosi: cztery dni robocze w zależności od formy płatności. 

  

§3. PŁATNOŚCI 
1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich 

złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 
2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu. 
3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania 

Zamówienia. 
4. Możliwe są następujące formy zapłaty: Za pobraniem - gotówką 

przy odbiorze towaru.  
Przelewem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru na naszym 
magazynie jest wysłany e-mail z numerem naszego rachunku 
bankowego. Jak tylko pieniądze wpłyną na nasze konto paczka jest 
pakowana i wysyłana. 



5. W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego kwotę 1 000 
PLN Tymex zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności 
przez zażądanie przedpłaty całości lub części wartości zamówienia. 

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen 
Produktów. 

7. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa 
w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w 
momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych 
jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania 
zasobów takich Produktów. 

  

§4. DOSTAWA 
1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez 

Kupującego podczas składania Zamówienia. 
2. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej , 

Kuriera lub odbiór osobisty. 
3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą 

od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach 
wysyłki podczas składania Zmówienia. 

4. Koszty dostawy ponosi Kupujący. 

  

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 

02 marca 2000 roku o prawach konsumenta, przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w 
terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór odstąpienia zawiera 
załącznik nr1. 

2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki 
Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, 
na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem 
pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszt wysyłki zwracanego 
produktu ponosi kupujący. 

   

§6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
1. TYMEX zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz 
Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z  dnia 18 lipca 2002 
(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

2. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe 
Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez firmę TYMEX w celu 
realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość 
wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych 
osobowych, na zasadach określonych w art. 32—35 Ustawy o ochronie 
danych osobowych. 



3. Podanie prawidłowych danych osobowych w formularzu 
rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W 
interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających 
TYMEX kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. TYMEX nie ponosi 
odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania takich 
danych przez Klienta. 

4. TYMEX zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz realizacji 
zamówienia w wypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas 
rejestracji okażą się niezupełne, błędne lub nieprawdziwe. W takim 
wypadku TYMEX uprawniony jest do odstąpienia od zawartej z Klientem 
umowy w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości, iż podane 
przez niego podczas rejestracji dane są niezupełne, błędne lub 
nieprawdziwe. 

5. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji 
handlowych środkami komunikacji elektronicznej. 

6. Podane w formularzu zamówienia dane osobowe będą przetwarzane 
oraz administrowane przez TYMEX. 

  

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany 

obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu 
internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o 
których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach 
obowiązujących w momencie ich składania. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem 
zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 
93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 
141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 02 marca 2000 roku o 
prawach konsumenta. 

3. Regulamin obowiązuje od dnia 01-01-2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 



Miejscowość, data 

Imię i nazwisko konsumenta 

Adres zamieszkania 

Tymex  
03-936 Warszawa, ul. Zwycięzców 22 
tel.: 22 616 26 94, faks: 22 616 26 94 

Oświadczenie  

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie 

niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 

przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)1 

odstępuję od umowy …………........................................ nr 

............................................ zawartej dnia ............................................... 

w ..........................................................................  

 

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie 

...............................................................złotych) przekazem pocztowym na 

adres.......................................................................................... ….. 

lub na konto nr 

.................................................................................................................

..........  

 

Jednocześnie proszę o odebranie .............................................................. po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminu.  

 

podpis Konsumenta 

 

                                                           

 


