
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

 

§1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Sklep internetowy MIXCOFFFEE prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem 
Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu. 

2. Właścicielem Sklepu i podmiotem odpowiedzialnym jest: „Mixcoffee spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością” SKA z siedzibą w Krakowie (31- 126), ul. 
Czarnowiejska 6, numer NIP: 676-245-70-43, numer REGON: 122-604-781, wpisana 
do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000422375 przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, o kapitale zakładowym 50.000,00 złotych, w całości pokrytym. 
 
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. 

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. 
Jeśli nie akceptujesz postanowień Regulaminu w całości lub w jakiejkolwiek części, 
nie akceptuj jego zapisów i nie rejestruj się w Sklepie. Każdy z Klientów jest 
zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu. 

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. 

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje Klientów będących przedsiębiorcami, jak 
również będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 
Wybrane uprawnienia, wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach 
konsumentów (Dz. U. Nr 2014 Poz. 827) dotyczą wyłącznie konsumentów, co jest 
określone w poszczególnych zapisach niniejszego Regulaminu. 

8. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: 

a) Sklep – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: 
www.mixkawy.home.pl, umożliwiająca, poprzez oprogramowanie, świadczenie 
przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów, poprzez 
prezentowanie Towarów i ich Cen. Siedziba Sklepu mieści się pod adresem: ul. 
Forteczna 12D, 32-086 Węgrzce; 

b) Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie, które Klient może kupić; 
Towary i ich ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego; 

http://www.mixkawy.home.pl/


c) Klient – przedsiębiorca lub konsument, który może poprzez Sklep dokonać 
zakupu Towarów, po uprzedniej rejestracji w Sklepie; 

d) Konto – indywidualne narzędzie internetowe, utworzone po rejestracji Klienta w 
Sklepie, poprzez które Klient może dokonywać zakupu Towarów w Sklepie; 

e) Realizacja Zamówienia – moment dostarczenia przez Sprzedawcę Klientowi 
zamówionego Towaru; 

f) Sprzedawca – podmiot wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu; 

g) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta o planowanym zakupie Towarów, 
wysłane poprzez Sklep, zawierające listę Towarów; 

h) Dostawca – osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo dokonujące dostawy 
zakupionych Towarów Klientowi na wskazany przez Klienta adres; 

i) Umowa – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, 
przenosząca własność Towarów na Klienta w momencie Realizacji Zamówienia, o 
postanowieniach wedle niniejszego Regulaminu. 

 

§2 
Wymagania techniczne, rejestracja, zamówienia 

 
1. Możliwość korzystania ze Sklepu uwarunkowana jest zapewnieniem przez Klienta 
następujących wymagań technicznych: 

a) szerokopasmowe łącze internetowe; 

b) przeglądarka internetowa obsługująca CSS i programy Java; 

c) aktywna obsługa plików cookies; 

d) system operacyjny Microsoft, z zastrzeżeniem niemożności korzystania ze Sklepu 
w przypadku starszych systemów; 

e) aktywne konto poczty elektronicznej. 

2. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie ze Sklepu może zostać ograniczone lub 
wyłączone na skutek błędów i innych problemów technicznych. Klientowi nie 
przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie wobec Sprzedającego. 

3. Klient nie może, pod rygorem prawa Sprzedawcy do usunięcia Konta, 
wykorzystywać Sklepu w jakikolwiek sposób, który mógłby zakłócić jego 
prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności Klient nie może ingerować w 



korzystanie ze Sklepu przez innych Klientów lub ingerować w jakikolwiek sposób w 
zawartość lub ustawienia techniczne Sklepu. Sprzedawca zastrzega, że jakakolwiek 
ingerencja Klienta wyżej opisana, spowoduje podjęcie przez Sprzedawcę 
adekwatnych kroków prawnych, w tym zawiadomienie organów ścigania o 
ujawnionym czynie zabronionym. 

4. Sprzedawca nie ponosi względem Klienta odpowiedzialności za brak 
kompatybilności Sklepu z oprogramowaniem lub końcowym sprzętem 
elektronicznym Klienta, w tym za trudności techniczne w łączeniu się ze Sklepem. 

5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest uprzednia rejestracja przez Klienta Konta w 
serwisie Sklepu. Rejestracja jest jednorazowa, a zamówienia przyjmowane są 
poprzez dalsze, każdorazowe zalogowanie się Klienta na swoim Koncie. 

6. Warunkiem rejestracji Konta w Sklepie jest zapoznanie się przez osobę dokonującą 
rejestracji z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień. Nadto Klient 
dokonując rejestracji, oświadcza, czy będzie dokonywać zakupów w Sklepie, jako 
przedsiębiorca czy też jako konsument. Nadto Klient poprzez formularz 
rejestracyjny musi podać swoje prawdziwe i aktualne dane, pozwalające na zawarcie 
z nim przez Sprzedawcę umowy sprzedaży Towarów. Danymi niezbędnymi dla 
rejestracji Konta, a następnie dokonywania zakupów, są: 

a) imię i nazwisko zamawiającego, a w przypadku podmiotów innych niż osoby 
fizyczne, ich pełna nazwa wraz ze wskazaniem formy prawnej; 

b) dane kontaktowe, tj. dokładny adres zamieszkania lub siedziby; 

c) adres skrzynki elektronicznej; 

d) numer NIP (nie dotyczy Klientów będących konsumentami); 

e) dokładny, precyzyjny adres dostawy zamówionych Towarów; 

f) wszystkie niezbędne dane do wystawienia faktury VAT (nie dotyczy Klientów 
będących konsumentami); 

g) numer telefonu. 

7. W przypadku zmiany danych podanych w procesie rejestracji Konta, Klient 
zobowiązany jest do niezwłocznej ich aktualizacji w ramach Konta. 

8. Wybrane przez Klienta login i hasło do Konta są poufne. Klient ma obowiązek 
dbać o zachowanie ich poufności, w szczególności nie może udostępniać ich danych 
jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi trzeciemu. Sprzedawca nie ponosi 
odpowiedzialności za ujawnienie przez Klienta danych loginu i hasła osobom 
trzecim. 



9. Zamówienia można składać w następujący sposób: 

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, 

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu, 

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na 
stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt. 

10. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma 
prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać 
przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do 
prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. Sklep zastrzega 
sobie prawo weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego. 
Sklep ma prawo odmówić sprzedaży Towarów w przypadku braków w 
asortymencie Sklepu. Po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia, nie ma 
możliwości jego zmiany, chyba że za wyraźną zgodą Sprzedawcy. Ograniczenie to 
nie dotyczy Klientów będących konsumentami. 

11. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy 
sprzedawanych Towarach w momencie złożenia zamówienia przez Klienta, w 
szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w 
skład zestawu, termin i sposób dostawy. 

12. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w 
rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu 
określonych Towarów. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą 
potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający 
w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep. Własność Towaru na Klienta przechodzi 
w momencie Realizacji Zamówienia. 

13. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep zawiera orientacyjny czas 
dostawy Towarów. Czas dostawy Towarów może się różnić od tego podanego w 
potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sklep, co Klient akceptuje. 

14. W przypadku braku możliwości terminowej Realizacji Zamówienia, Sprzedawca 
podejmie wszelkie kroki, by skontaktować się z Klientem przy użyciu numeru 
telefonu bądź adresu e – mail podanego przez Klienta w formularzy rejestracyjnym 
Konta. 

§3 
Płatności 

 
1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności: 



a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru, 

b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje Towar w magazynie i wysyła go na adres 
wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym 
wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta, 

c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu. 

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy, który jest umieszczony na stronie 
internetowej Sklepu. 

3. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę. 

 
§4 

Wysyłka i odbiór Towarów. 
 

1. Zamówione Towary Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. 
Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez Klienta w 
siedzibie Sklepu. 

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża 
się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na 
rachunku bankowym Sprzedawcy. 

3. Sklep zastrzega sobie możliwość wydania Towaru jedynie Klientowi, a w 
przypadku osób przez Klienta upoważnionych do odbiory, jedynie tym osobom, 
które są pełnoletnie. 

4. Sprzedawca dostarcza Towar wraz z paragonem fiskalnym, informacją o prawie 
Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży, wzorem odstąpienia od umowy 
sprzedaży oraz wyciągiem z niniejszego Regulaminu (dotyczy wyłącznie Klientów 
będących konsumentami). Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT, powinien 
zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zamówienia Towarów oraz wpisać 
niezbędne dane wystawienia faktury, tj. nazwę firmy, adres firmy oraz numer NIP.  

5.  W razie nieobecności Klienta pod wskazanym w Zamówieniu adresem w 
wybranych przez niego godzinach dostawy, Dostawca kontaktuje się z Klientem 
wedle zasad panujących u Dostawcy. W przypadku chwilowej nieobecności Klienta 
pod wskazanym adresem Dostawy, istnieje możliwość skierowania Dostawy z 
powrotem do Klienta poprzez kontakt telefoniczny ze Sprzedającym. Jeżeli Towary 
wróciły już do Sklepu, Zamówienie zostanie anulowane. 

6. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionych Towarów w siedzibie firmy 
mieszczącej się przy ulicy ……………….. Godziny pracy punktu znajdują się na Komentarz [DW1]: proszę wpisać, 

gdzie można odebrać towar osobiście 



stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt. Zamawiający w procesie 
zamawiania Towarów dokonuje wyboru pomiędzy zamówieniem pod wskazany 
adres lub odbiorem osobistym w siedzibie firmy. Przy odbiorze osobistym Klient nie 
ponosi dodatkowych opłat. 

7. Do odbioru osobistego Towarów w siedzibie firmy wymagane jest podanie przez 
Zamawiającego numeru zamówienia, imienia i nazwiska Zamawiającego oraz 
posiadanie karty płatniczej lub przy płatności on – line ważnego dokumentu 
tożsamości Zamawiającego ze zdjęciem. Tylko osoba pełnoletnia może dokonać 
osobistego odbioru Towarów. 

§5 
Reklamacje 

 
1. Klient przed dokonaniem odbioru Towaru powinien sprawdzić jego stan w 
obecności Dostawy. Sprzedawca zaleca nieprzyjmowanie uszkodzonych Towarów. 

2. W przypadku niezgodności towaru z umową po jego wydaniu Klient ma prawo 
złożyć reklamację. 

3. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany 
Towar wraz z dowodem zakupu. 

4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu 
zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności towaru z umową sprzedaży. O sposobie 
jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, e – 
mailem lub telefonicznie. 

5. W przypadku Towarów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru 
z umową może być rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona 
niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Towaru z umową, jednak nie później niż 
w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania (oznakowanego terminem 
przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości) i przed upływem terminu 
jego przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości Towaru.  

6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego 
Towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. 

7. Pozytywne rozpatrzenie gwarancji może polegać przede wszystkim na zwrocie 
zapłaconej ceny, wymianie Towaru, bądź jego naprawie.  

8. W przypadku Towarów, na które producent udzielił gwarancji, dokument 
gwarancji dostarczany jest wraz z Towarem. 

 



§6 
Prawo odstąpienia od umowy 

 
1. Z zastrzeżeniem ust. 4 Niniejszego §6, Klient może w terminie 14 dni od Realizacji 
Zamówienia, od umowy odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania 
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia do umowy, Klient powinien złożyć 
oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać z formularza 
odstąpienia od umowy dostarczanego mu każdorazowo przez Dostawcę wraz z 
Towarem lub przez pracownika siedziby firmy w razie odbioru osobistego. 
Rekomendowanym przez Sprzedawcę sposobem odstąpienia od umowy jest 
przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres: emilia.awiorko@mixkawy.pl 
lub przesłanie go pocztą na adres Sklepu. 

3. Do oświadczenia, o którym mowa w pkt 2, Klient powinien dołączyć dowód 
zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towaru. 

4. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 
38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Poz. 827), tj. w 
odniesieniu do umów: 

a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, 
wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego 
zindywidualizowanych potrzeb, 

b) w których przedmiotem świadczenie jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub 
mająca krótki termin przydatności do użycia, 

c) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym 
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na 
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte 
po dostarczeniu. 

5. Klient zwraca towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 
dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu 
wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwrócony towar powinien być w 
stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, 
nie może nosić śladów eksploatacji. Zwrot Towarów następuje na koszt Klienta. 
Jeżeli ze względu na charakter Towarów nie jest możliwe odesłanie tego Towaru w 
zwykły sposób pocztą, Sprzedający odbierze Towary od Klienta na swój koszt.  

6. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi dokonaną przez 
niego płatność za zwrócone Towary wraz z kosztami dostarczenia Towarów.  

mailto:emilia.awiorko@mixkawy.pl


7. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, 
jakiego użył Klient. 

8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta, o 
których mowa w ust. 6, do chwili dokonania przez Klienta zwrotu Towarów lub 
dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi 
wcześniej. 

9. Przed odstąpieniem od umowy, Klient nie powinien korzystać z Towaru w sposób 
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i 
funkcjonowania. W przeciwnym razie klient będzie ponosił odpowiedzialność za 
zmniejszenie wartości Towaru. 

10. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Klienta z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne Towaru oraz uprawnień wynikających z gwarancji. 

11. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje 
Klientowi, który jest przedsiębiorcą i zawarł umowę w ramach prowadzonej przez 
siebie działalności gospodarczej lub zawodowej. Uprawnienia wskazane w ustępach 
powyższych niniejszego paragrafu przysługują jedynie konsumentów, na podstawie 
ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). 

 

§7 
Ochrona prywatności 

 
 

1. Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 Poz. 883). 
 
2. Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, są one przetwarzane 
zgodnie z prawem. 
 
3. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych wyłącznie w celu realizacji Zamówienia. 

4. Wszelkie dane podane przez Klienta będą przetwarzane przez Sklep w celu 
realizacji zamówienia, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a 
Sklepem. 

5. Dane Klienta mogą być wykorzystywane do przesłania informacji handlowej w 
rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. Nr 144 Poz. 1204), w zależności od udzielenia przez Klienta 



odrębnej zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, 
w tym biuletynu handlowego. Zamawiający może w każdym czasie udzieloną zgodę 
cofnąć, w tym celu powinien skontaktować się ze Sklepem. 

6. Klient ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich korekty.  

7. Klientowi przysługuje prawo usunięcia Konta. Usunięcie konta jest nieodwracalne 
i oznacza usunięcia wszelkich danych Klienta. 

 

§8 
Własność intelektualna 

 
1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na 
stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody 
Sklepu. 

2. Wszelkie treści umieszczone na stronie internetowej Sklepu, w tym znaki 
towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich 
wykorzystywanie w całości lub poszczególnych częściach bez zgody Sklepu stanowi 
naruszenie prawa. 

 

§9 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu. 

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, które wchodzą 
w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych 
przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie 
złożenia Zamówienia przez Klienta. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie 
Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej 
odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Klient nie akceptuje zmian 
powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę przesyłając wiadomość 
odpowiedniej treści na adres e – mailowy Sklepu. Brak akceptacji zmienionego 
regulaminu jest jednoznaczne z wyrażaniem prośby o usunięcie Konta. 

3. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają 
zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 
16 Poz. 93), przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 
Poz. 827) oraz innych stosownych ustaw. 



4. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia będę rozpatrywane przez 
właściwy sąd powszechny określony w przepisach Ustawy z dnia 17 listopada 1964 
r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 Poz. 296). 

 
§10 

Kontakt 
 

1. W przypadku jakichkolwiek pytań, opinii i uwag prosimy kontaktować się 
telefonicznie pod numerem +48 728-933-890 lub poprzez e – mail: 
emilia.awiorko@mixkawy.pl  

mailto:emilia.awiorko@mixkawy.pl
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