
Regulamin 

 

Poniżej pragniemy przedstawić Państwu nasz regulamin, który stanowi podstawę przygotowania i 
realizacji Państwa zakupów. 
 
Na stronie www.separatoryamalgamatu.com.pl  oferujemy „separatory amalgamatu” do 
sprzedaży. 
 
1. Zawarcie umowy i dostawa produktów 
1.1 Na stronie www.separatoryamalgamatu.com.pl umowy zawieramy w języku polskim.  
W przypadku zamówień na nasze produkty stroną umowy jest firma Mamut ul. Pułaskiego 21/1,  
62-800 Kalisz o nr NIP 6681693259, REGON 311589377. 
 
1.2 Kliknięcie przycisku „kupuję i płacę”” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na 
produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową  
po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem 
przez Państwa potwierdzenia zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione przez 
Państwa wysłane zostaną po opłaceniu przez Państwa ich pełnej ceny. 
1.3 Zamówienia realizujemy na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach 
roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 
2. Ceny, koszty wysyłki. 
2.1 Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami 
końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do 
chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży produkt pozostaje naszą własnością. 
 
3. Płatności 
3.1 Zasadniczo oferujemy następujące rodzaje płatności: za pobraniem, szybki przelew internetowy 
(Przelewy24.pl), karta kredytowa, przelew bankowy na nasze konto firmowe. W przypadku każdego 
zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania 
innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych 
prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą 
Państwo. 
3.2 W przypadku zakupu przy użyciu karty kredytowej obciążenie konta karty kredytowej następuje 
dopiero wraz z wysłaniem przez nas zamówienia. 
 
4. Kupony rabatowe i ich wykorzystywanie 
4.1 Kupony rabatowe to bony, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie 

w ramach kampanii rabatowych/promocyjnych/zakupów grupowych, i mają określony okres ważności. 
4.2 Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury 
zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe. 
 
5.Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu produktów „separatorów amalgamatu” 
W przypadku nabycia produktów „separatory amalgamatu” za pośrednictwem naszej firmy mają 
Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. 
Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin 
na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba 
trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie produktu. W celu wykonania swojego 
prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę 
Mamut, ul. Pułaskiego 21/1, 62-800 Kalisz, telefon:+48 720-876-234, e-mail: 
biuro@separatoryamalgamatu.com.pl, w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy 
listu wysłanego pocztą lub e-maila). 
 
Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania Państwa 
powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa 
płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie 
wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły 

http://www.separatoryamalgamatu.com.pl/


oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, 
którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji. 
Możemy natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili 
otrzymania zwrotu produktu. 
Państwo z kolei mają obowiązek odesłać nam lub przekazać produkt niezwłocznie, jednak nie później 
niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy w stanie 
nienaruszonym jeśli chodzi o sam produkt. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie 
wysłany przed upływem czternastu dni. Koszty przesyłki zwrotnej ponoszą Państwo. Odpowiadają 
Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający 
poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 
6. Reklamacje 
Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych na naszej „Platformie”, należy składać e-
mailem na adres reklamacja@separatoryamalgamatu.com.pl  
W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o przesłanie nam zdjęć produktów 
podlegających reklamacji. 
Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania 
kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym 
powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana 
zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym. 
 
Dane identyfikujące www.separatoryamalgamatu.com.pl  
Mamut ul. Pułaskiego 21/1, 62-800 Kalisz 
 
Stan na: 01.06.2018 

mailto:reklamacja@separatoryamalgamatu.com.pl
http://www.separatoryamalgamatu.com.pl/

