
INFORMACJE OGÓLNE 
Firma prowadzona jest przez podmiot gospodarczy, w związku z tym wszystkie transakcje są oparte
na polskim prawie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad 
zawartych w polityce serwisu. 

ZASADY ZAMAWIANIA 
Zamówienia są przyjmowane przez zgłoszenie w serwisie strony,telefonicznie lub faxem. 
Po złożeniu zamówienia w serwisie strony, klient otrzymuje emailem informację o jego przyjęciu. 
Realizacja zamówienia następuje:

• w przypadku placówek oświatowych - towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy 
kurierskiej wraz z fakturą, z terminem płatności 7-14 dni (przelew) od daty wystawienia 
faktury.

• w przypadku zamówień dokonywanych przez firmy , wysyłamy fakturę PRO FORMA i 
zamówienie jest realizowane po odnotowaniu przedpłaty na koncie firmy.Istnieje również 
możliwość zapłaty za towar kurierowi (za pobraniem)

• klientom indywidualnym-towaru nie sprzedajemy.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. 
Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT w chwili, gdy zamówione przez klienta 
towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. 
Termin realizacji wynosi maksymalnie 14 dni od daty złożenia zamówienia. 
Firma zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości (których nie
można potwierdzić lub niewłaściwie wypełnionych). 
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, jak również 
pełnej aktualizacji serwisu. Ceny na stronie internetowej są cenami brutto(zawierają podatek 
VAT)
Na wszystkie towary znajdujące się w ofercie udzielana jest gwarancja zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa polskiego. 

PRAWO ZWROTU

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 
2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania 
przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni roboczych od wydania 
towaru. Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży.

a) Zgodnie z przytoczoną ustawą zwrotowi nie podlegają:

- nagrania audio i wizualne oraz zapisane na nośnikach programy komputerowe po usunięciu przez 
konsumenta ich oryginalnego opakowania

- świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego 
zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

- towar sprowadzany na zamówienie



b) Zasady zwrotu towaru zakupionego przez Internet: Klient ma prawo w terminie 10 dni roboczych
od daty zakupu do zwrotu towaru bez podania przyczyny. Zwrotu towaru należy dokonać wysyłając
zakupiony towar w oryginalnym opakowaniu z dołączonym dowodem zakupu oraz z podaniem 
swoich danych personalnych wraz z numerem konta bankowego w celu przelania należności. Zwrot
towaru zostanie zaakceptowany tylko w sytuacji kiedy zwracany towar nie będzie nosił żadnych 
śladów użytkowania oraz widocznych uszkodzeń, będzie technicznie sprawny. Zwrot należności 
nastąpi niezwłocznie w terminie do 14 dni roboczych. Zwrotowi podlega tylko i wyłącznie wartość 
zakupionego towaru wraz z kosztami wysyłki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zespół firmy MERIKON dokłada wszelkich starań aby opisy i dane techniczne umieszczonych w 
sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością . Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za 
błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianą przez jego producenta. 
Regulamin określa zasady zakupów w sklepie MERIKON. Złożenie zamówienia jest równoznaczne
ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz. U. nr 22 poz. 271.

Oferta znajdująca sie na stronie ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w 
rozumieniu art. 66 KC

Zastrzeżenia prawne - Legal notices

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu 
MERIKON należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą 
być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na
stronach sklepu MERIKON użyte są w celach informacyjnych. Zawartość witryny (teksty, obrazki, 
grafiki) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność producentów, dostawców lub firm 
współpracujących

Na stronie podano ceny brutto, nie obejmują one jednak kosztów przesyłki
Uwaga! Przy zamówieniu na kwotę minimum 1500 PLN - przesyłka GRATIS!


