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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Regulamin sklepu internetowego Owocny Dzień "e-owocnydzien.pl", zwany dalej 
"Regulaminem" określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień 
na towary dostępne w sklepie internetowym, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, 
uiszczaniu przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od 
umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.   

2.   Aby w pełni skorzystać ze świadczeń oferowanych przez Sprzedającego, Klient 
powinien: 
a) posiadać jedną z przeglądarek: Mozilla, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari w 
najnowszej wersji oraz dostęp do Internetu; 
b) posiadać aktywne konto poczty elektronicznej; 
c) posiadać aktywny numer telefonu; 
d) włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS; 
e) włączyć obsługę okien pojawiających się (pop-up windows) 
f) włączona obsługa plików cookies i obsługa sesji, obsługa pamięci podręcznej. 

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w 
funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym 
działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą 
techniczną Klienta. 

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za 
pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.e-
owocnydzien.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 

http://www.e-piotripawel.pl/


II SŁOWNIK 

Sprzedawca 
Sprzedawcą jest Sebex Sp. z o.o. Sp. k w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,  ul. 
Municypalna 20,  02-281 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w  Warszawie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000742993, NIP 118-008-47-94 REGON 
011184804  kapitał zakładowy: 1,000 zł, Tel. 22 425 67 40 Adres elektroniczny: kontakt@e-
owocnydzien.pl 

Klient 
Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która 
zamawia i nabywa Towary w Sklepie Internetowym, na warunkach określonych w 
Regulaminie. 

Strona Internetowa  
Strona internetowa www.e-owocnydzien.pl, za pośrednictwem której Klient składa a 
Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Sklepie 
Internetowym.  

Sklep Internetowy 
Sklepem Internetowym jest prowadzona przez Sprzedawcę Hurtownia w Warszawie, Sebex 
Sp z o.o. Sp. k ul. Municypalna 20,  w której zamówienia Towaru składa się za 
pośrednictwem Strony Internetowej a realizacja zamówienia dokonywana jest za 
pośrednictwem Dostawców/Kierowców.  

Towar 
Towarem są produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, przy czym 
Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną.  

Dostawca/Kierowca – osoba, realizująca zamówienie dla Klienta. 

Konto Internetowe 
Baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień w Sklepie 
Internetowym.  

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 
zawarta pomiędzy Sebex Sp. z o.o. Sp. k a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu 
internetowego Sklepu. 
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy 
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

III. INFORMACJE O TOWARACH 

1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią 
zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
2. Ceny produktów wskazane na stronie internetowej Sklepu Internetowego: 
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich; 

http://www.e-piotripawel.pl/


b) nie zawierają kosztów dostawy, które są szczegółowo opisane w niniejszym Regulaminie. 
3. Sprzedający 
Zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do 
przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, a 
także narzucać limity na dane produkty. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, 
nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków 
akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby informacja produktowa w Sklepie 
Internetowym była zawsze prawidłowa. Zdarza się jednak, że produkty żywnościowe 
zmieniają skład, tak więc wartości odżywcze i alergeny mogą się zmieniać. Zalecamy 
każdorazowe sprawdzenie etykiety produktowej na fizycznym produkcie przed jego 
spożyciem. 

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 

Złożenie zamówienia 

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym bez konieczności rejestracji pod 
warunkiem uprzedniego wypełnienia formularza Dane Zamówienia, a także akceptacji 
Polityki Prywatności e-owocnydzien.pl oraz niniejszego Regulaminu, które dostępne są dla 
Klienta również pod adresem www.e-owocnydzien.pl 

2. Jeżeli Klient wybierze możliwość rejestracji, Klient będzie zobowiązany do wypełnienia 
formularza rejestracyjnego oraz nadania osobistego hasła do konta. Sprzedawca wyśle na 
adres email, który został podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny. 
Po kliknięciu w link, Klient będzie mógł zalogować się na swoje konto przy użyciu 
przypisanego do konta adresu email lub numeru telefonu oraz osobiście nadanego hasła. 

Odmowa realizacji zamówienia 

1. Sklep Internetowy e-owocnydzien.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze 
Sklepu, jak również może ograniczyć Jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu 
Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, gdy Klient: 

a. Podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne 
lub nieaktualne, wprowadzające Sprzedawcę w błąd lub naruszające prawa osób trzecich. 
b. Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia osób trzecich, w 
szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego. 
c. Dopuścił się innych zachowań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię 
Sklepu Internetowego Owocny Dzień. 
d. Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta (dotyczy to w szczególności 
przypadków istnienia podejrzenia, że dane zamówienia składane są przez tę samą osobę 
przy pomocy różnych kont, np., w celu obejścia szczególnych ograniczeń ilościowych 
Towarów oferowanych w ramach akcji promocyjnych). 
e. Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez e-owocnydzien.pl za 
wymagające potwierdzenia zgodnie z wcześniejszym przykładem 
Klient nie przestrzega zasad Regulaminu. 
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f. Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych (np. kiedy z racji 
charakteru danych Towarów nie są one dostępne danego dnia – np. świeże pieczywo 
w niedzielę lub święto). 

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość limitowania sprzedaży dla Klienta. Warunek ten 
dotyczy produktów w promocji. O ewentualnych limitach Klient informowany jest 
każdorazowo podczas składania zamówienia.  

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta ze względu na 
aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie. O ewentualnych limitach Klient 
informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia. 

4. Osoba, która z przyczyn wskazanych powyżej została pozbawiona prawa do korzystania 
ze Sklepu Internetowego nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody 
Sklepu Internetowego Owocny Dzień. 

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych przetwarzanych w 
związku ze świadczonymi w ramach serwisu Sklepu Internetowego usługami, podejmujemy 
niezbędne 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.  

V. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 
godziny na dobę, na stronie Sklepu Internetowego: e-owocnydzien. 

2. Zakupów w Sklepie Internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie. 

3. W celu złożenia zamówienia należy:  
a. wejść na stronę internetową e-owocnydzien.pl; 
b. wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do 
koszyka” (lub równoznaczny); 
c. wpisać dane osoby składającej zamówienie, adres na który ma być zrealizowana dostawa 
towaru, a także numer telefonu do kontaktu; 
d. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma 
zostać wystawiona faktura VAT 
e. wybrać termin dostarczenia towaru; 
kliknąć przycisk „Dalej”;  
f. kliknąć przycisk “Zakończ - z obowiązkiem zapłaty” bądź równoznaczny; 
g. dokonać zapłaty za zamówiony towar wg poniżej zaproponowanych sposobów. 

4. Przyjęcie zamówienia 

Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail 
wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia lub rejestracji 
Konta. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia, 
termin i adres dostawy, wartość zamówienia. 
Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach (np. w 
przypadku istotnej wartości zamówienia lub gdy zamówienie obejmuje dużą liczbę danego 



produktu, istotnie odbiegającą od liczby, jakie zazwyczaj są przedmiotem zamówień, w 
przypadku istnienia podejrzenia podania przez osobę składającą zamówienie 
nieprawdziwych danych) uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta 
zamówienia. 

5. Możliwość anulowania zamówienia 

W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są 
w określonych porach przez system informatyczny e-owocnydzien.pl, Klient może mieć 
możliwość anulowania zamówienia tylko na podstawie wysłania maila na adres: kontakt@e-
owocnydzien.pl. Jeżeli Klient opłacił już zamówienie w systemie online, Sprzedawca 
pobierze opłatę w wysokości 1 zł na rzecz kosztów manipulacyjnych. Klient posiada 
możliwość anulowania swojego zamówienia w formie wysłania maila z prośbą o anulowanie 
zamówienia na adres: kontakt@e-owocnydzien.pl najpóźniej na 12 h od wybranej przez 
siebie daty jego dostawy. 

6. Dni wolne 
Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy. 
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. 
W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy. 

Ograniczenie ilościowe 
Sklep Internetowy e-owocnydzien.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia 
ilościowe przy zakupie niektórych towarów lub uzależnienia ich od wartości zamówienia 
Klienta. O ewentualnych ograniczeniach Klient informowany jest każdorazowo podczas 
składania zamówienia. Szczegóły dotyczące limitów znajdują się w dedykowanej sekcji 
strony sklepu. 

Formy Płatności 

1. W momencie akceptacji zamówienia na stronie www.e-owocnydzien.pl, Klient ma 
możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy, to jest: 
on-line - przelew on-line z poziomu strony www.e-owocnydzien.pl w systemie tpay na 
zasadach określonych przez tego operatora na stronie: www.tpay.com 
kartą płatniczą u Kierowcy przy odbiorze zamówienia (usługa za pobraniem - Kierowca wyda 
Klientowi zakupy po dokonaniu płatności), 
2. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta 
wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Internetowym Klienta, wysłane zostanie 
przez Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowa sprzedaży 
zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do 
realizacji. 

Brak zamówionego Towaru 

1. W przypadku wystąpienia braku zamówionego Towaru, (gdy zamówiony Towar jest 
chwilowo niedostępny) Biuro Obsługi Klienta poinformuje Klienta o tym fakcie na wskazany 
przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. 
W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w 
szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), 
Zamówienie zostanie: 
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- anulowane  
- lub jeśli Klient wyrazi na to zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.  
2. W sytuacji, gdy Klient wybierze alternatywny produkt zaproponowany przez Biuro Obsługi 
Klienta umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta maila o 
przyjęciu zmienionego zamówienia do realizacji. 

Prawo odstąpienia od umowy 

1. Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 
maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) przysługuje mu 
prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez 
złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru. 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć wysyłając email na adres: kontakt@e-
owocnydzien.pl 

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi 
w wypadkach: 
- towarów ulegających szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny, 
mrożonki w razie przerwania ciągu chłodniczego)   
- mających krótki termin przydatności do użycia, w tym towarów, które z uwagi na ich 
charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone, towarów dostarczanych w 
zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze 
względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało 
otwarte po dostarczeniu, dostarczanej prasy (dzienników, periodyków, czasopism). 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające 
zwrotowi towary w stanie nie zmienionym, w szczególności nie powinien korzystać z 
towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i 
funkcjonalności towarów. W przeciwnym razie Klient będzie ponosił odpowiedzialności za 
zmniejszenie wartości Towarów. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres 
Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę 
zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie 
Towarów przed jego upływem. 

4. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towarów, przez co należy w 
szczególności rozumieć koszt odesłania towaru do Sprzedawcy na adres: ul. Municypalna 
20 02-281 Warszawa. 

5. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od 
Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci 
Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone towary, oraz koszty 
dostarczenia zwracanych towarów odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu 
dostawy oferowanego przez Sprzedawcę. 

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie 
poprzedzającym, do chwili dokonania przez Klient zwrotu towarów, których dotyczy 
odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Klienta potwierdzenia, że towary te odesłał, w 
zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi 
wcześniej. 



7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. 

8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających 
z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. 

9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w 
ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca). 

10. W terminie 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu 
od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej należności, w tym koszty dostarczenia rzeczy 
odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez 
Sprzedawcę. 

VI. DOSTAWA ZAKUPÓW  

Usługa uznaje się za zrealizowaną w momencie dostarczenia zakupów i odebranie przez 
osobę, która przyjmie towar pod wskazany adres. 

1.  Dostawa Zakupów jest realizowana za pośrednictwem Kierowców na terenie Warszawy. 

2.  Termin dostawy zamówień jest uzależniony od czasu (godziny) ich złożenia. 
Można wybrać 1 z 4 zakresów dostawy w godzinach: 8:00-11:00, 11:00-14:00, 14:00-17:00, 
17:00-20:00. 

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za 
pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.e-
owocnydzien.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, 
udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży 
Towarów następuje poprzez ich przesłanie Klientowi na wskazany przez Niego w 
Zamówieniu adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku 
potwierdzenia zamówienia wraz z fakturą VAT, jeśli Klient wybrał taką formę dokumentu lub 
paragonem. 

4. Koszty dostawy szczegółowo określone są w zakładce www.e-owocnydzien.pl/dostawa 

5. Wartość zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu. 

6. Towar dostarczany jest pod adres Klienta, wskazany w formularzu zamówienia lub 
podany na koncie Klienta. Klient nie może żądać od Sprzedawcy dostarczenia przesyłki pod 
inny adres po złożeniu zamówienia.  

7. Dostawcą nabywanych przez Klienta produktów jest także firma Sebex sp z o.o. Sp. k 
przy ul. Municypalnej 20, realizująca dostawę na zlecenie Sprzedawcy. Zamówione Towary 
są starannie pakowane w opakowania kartonowe lub torby jednorazowe. 

8. Sprzedawca nie ma wpływu na dokładną godzinę dostarczenia przesyłki. Kierowca /Biuro 
Obsługi Klienta podejmie próbę kontaktu telefonicznego z Klientem w przypadku 
konieczności przewidywanej realizacji dostawy poza wybranymi przez Klienta godzinami 
dostawy. 

http://www.e-piotripawel.pl/


Nieobecność Klienta  

1. Składając zamówienie Klient – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu - 
dokonuje wyboru miejsca dostawy oraz wybiera termin dostawy. Kierowca może wydać 
zamówienie Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta. 

2. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy we 
wskazanym przedziale godzinowym, Kierowca/Sprzedawca e-owocnydzien.pl podejmuje 
próbę kontaktu z Klientem. 

3. Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy dostawca e-owocnydzien.pl 
spróbuje dostarczyć Klientowi towar w terminie późniejszym. W takim wypadku Klient 
poniesie dodatkową opłatę w wysokości 15,00 zł. 

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w 
dostarczeniu zamówionego Towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z 
zaistnienia siły wyższej. Nieobecność osoby do odbioru zamówienia pod wskazanym 
adresem pomimo próby nawiązania kontaktu z Klientem, błędnie podanego lub 
niedokładnego adresu dostawy przez Klienta, a także w przypadku braku możliwości 
skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu dodatkowo 
pozwala Sprzedawcy naliczyć opłatę manipulacyjną w wysokości 15 zł. 

5. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez 
Klienta żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu 
zamówienia. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon fiskalny.  

6. Kierowca nie odbiera i nie przyjmuje opakowań szklanych, oraz plastikowych na wymianę 
od Klientów.  

VII. WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTU TOWARÓW 

1. Sklep Internetowy Owocny Dzień jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu 
rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 
oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego. 

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie 
niniejszego Regulaminu, należy kierować:  

a. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@e-owocnydzien.pl, poprzez 
formularz na stronie Sklepu Internetowego. 
b. Na piśmie na adres: Sklep Internetowy e-owocnydzien, ul. Municypalna 20, 02-281 
Warszawa. 

Aby Sprzedawca mógł rozpatrzyć reklamację konieczne jest wpisanie przez Klienta w tytuł maila: 
numer zamówienia Klienta/lub telefon, który podał w zamówieniu/lub adres email. Dane muszą 
być poprawnie wypełnione.

3. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi, o ile uznamy to za niezbędne do 
rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo zwrócić wadliwy towar. Wszystkie koszty 
związane ze zwrotem towaru ponosi Sprzedawca.  

mailto:bok@e-owocnydzien.pl


W razie potrzeby zwrotu towaru, zgodnie z prawem, istnieje możliwość zwrotu odsyłając go do 
Sprzedawcy tradycyjną pocztą. Należy pamiętać, aby Klient wpisał numer zamówienia/lub 
telefon Klienta, który podał w zamówieniu/lub adres email. Dane muszą być poprawnie 
wypełnione.

4. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. 

5. Klient ma możliwość zapoznania się z dostarczonym Towarem przed jego odbiorem. 
W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o 
tym Biuro Obsługi Klienta mailem, poprzez adres mailowy dostępny na stronie www.e-
owocnydzien.pl/reklamacjeizwroty, może także odmówić Dostawcy/Kierowcy przyjęcia 
produktów, których nie zamawiał. 

6. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą 
fabryczną, oraz w razie niezgodności towaru z umową, Klient ma prawo żądać wymiany 
towaru bądź obniżenia jego ceny i w tym celu zobowiązany jest skontaktować się z Biurem 
Obsługi Klienta poprzez formularz reklamacyjny  zamieszczony na stronie  www.e-
owocnydzien.pl po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego. 
Sklep Internetowy e-owocnydzien.pl zwraca Klientowi należność za odesłany lub 
reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na 
konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. 

7. Sklep Internetowy e-owocnydzien.pl nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za 
pobraniem. 

8. Sklep Internetowy e-owocnydzien.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, 
jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów Klientowi i z przyczyn 
leżących po stronie Klienta (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich 
terminach ważności itp. – np. w sytuacji kiedy Klient nie przechowywał produktów 
mrożonych w zamrażalniku). 

9. Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy kodeksu 
cywilnego (art. 556 i następne) i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

VIII POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA 
ROSZCZEŃ 

Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania 
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może 
mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. 
Klient może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego 
rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji 
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 
2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.). 
Klient może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej 
Umowy sprzedaży stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim 
inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie za art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.). 



Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów 
pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod 
adresem: 
http:/ec.europa.eu/consumers/odr/ 
Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości 
skorzystania przez Konsumenta/Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania 
reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w 
siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej 
oraz pod adresem internetowym: 
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 

XI. KONTAKT  

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować w 
godzinach 8-16 pod numer telefonu: 507 061 768, (koszt połączenia wg taryf operatorów) 
lub wysłać e-mail za pomocą formularza w zakładce "Kontakt":  kontakt@e-owocnydzien.pl. 
W przypadku zgłoszeń dot. dostaw należy się kontaktować w godzinach 8-20 pod numerem 
telefonu: 660 070 000 

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Sprzedawca może zbierać informacje i dane podane przez Klientów dobrowolnie, w tym: 
wprowadzone w formularzu Zamówienia, i Rejestracji Konta w Sklepie internetowym), 
dane zapisywane na urządzeniach końcowych (pliki cookies). 
2. Sprzedawca może także zapisywać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w 
celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, 
statystycznych informacji czy też w celach bezpieczeństwa. 
3. Dane osobowe zbierane przez Sprzedawcę są przetwarzane zgodnie z przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa. Administratorem tak zbieranych danych osobowych 
jest Sprzedawca. 
4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Zamówienia Klienta, 
świadczenia Usług elektronicznych, oraz przesyłania Klientom informacji handlowych. 
Klient ma prawo przenoszenia danych.  
5. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi związane z 
realizacją Zamówienia, a w szczególności z realizacją dostawy, realizacją płatności, 
badaniem poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie internetowym. 
6.  W sprawach związanych z danymi Klient może kontaktować się z wyznaczonym przez 
Sprzedawcę Inspektorem Ochrony Danych, Anną Kurzajak, e-mail: annakurzajak@sebex.eu 
7.  Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu ochrony 
przekazanych mu danych Klientów. W tym celu stosuje wymagane prawem środki 
techniczne, w tym o charakterze fizycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę 
przetwarzanych danych. 
8. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
dalszego przetwarzania jego danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie 
danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie 
ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 
9. Klientowi w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami lub naruszeniami w zakresie 
przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
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10. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres funkcjonowania sklepu 
internetowego. 
11. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów i Użytkowników 
podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy 
Zamówienia, realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie 
internetowym. 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji 
Klient korzystający z usług e-owocnydzien.pl ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. 
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku. 

2. Dostarczenie wiadomości e-mail 
Sklep internetowy e-owocnydzien.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie 
wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane 
blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze 
używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub 
inną awarię. 

3. Refundacje 
W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w 
przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w 
przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, e-owocnydzien.pl 
dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto, z którego dokonano płatności. 

4. Zmiana regulaminu 
e-owocnydzien.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu 
wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie www.e-owocnydzien.pl. Do 
zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, 
stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia. 

5. Spory 
Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 
poz. 296 ze zm.). 

6. Badanie satysfakcji Klienta 
Po dostarczeniu Towarów Klientowi, e-owocnydzien.pl, zastrzega sobie możliwość zbadania 
opinii Klienta o przeprowadzonej transakcji poprzez przesłanie Klientowi na wskazany w 
zamówieniu adres e-mail zaproszenia do wypełnienia ankiety (Klient nie jest zobowiązany 
do wypełnienia jej) oraz poprzez kontakt telefoniczny. 

7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy 
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie ogólnych warunków (regulaminu sprzedaży) 
następuje przez witrynę e-owocnydzien.pl w dedykowanej sekcji witryny Regulamin. 

https://www.frisco.pl/regulamin


Zarejestrowany Klient może zobaczyć po zalogowaniu się do sklepu e-owocnydzien.pl 
wcześniejsze zamówienia po przejściu do zakładki „Moje zamówienia”. 

8. Dane osobowe 

Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu 
zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest 
Sebex sp z o.o. Sp. k. ul. Municypalna 20 02-281 NIP 118 00 84 794  z siedzibą w 
Warszawie. 
Dane osobowe podane przy zakładaniu konta przetwarzane będą w celach: 
Realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane 
dotyczą, podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy, 
statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora. 
W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach 
marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta). 
Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które 
wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, 
informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych w sklepie internetowym. 
Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych. 
Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez 
okres: 
w przypadku założenia konta w sklepie internetowym - w systemie informatycznym 
obsługującym sklep przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów 
przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień 
w przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych 
niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą 
przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze 
zrealizowanych zamówień, 
a dane przetwarzane w celach marketingowych - do czasu wycofania zgód lub do czasu 
wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania. 
Klientowi przysługuje prawo do: 
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na 
zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 
w Warszawie (00-193), Stawki 2. 
Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, 
polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w 
asortymencie Sklepu Internetowego e-owocnydzien.pl, prezentowaniu ich na stronie i 
wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez e-owocnydzien.pl, co może w istotny 
sposób wpływać na Klienta poprzez umożliwienie mu zakupu produktów w podanych w 
ofercie cenach. 



Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy 
niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w 
pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane. 
Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: bok@e-owocnydzien.pl 
Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w witrynie e-owocnydzien.pl w Polityce 
Prywatności. 

https://www.frisco.pl/stn,privacy

