JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE
1. Zamówienia w Sklepie Internetowym mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
3. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego.
W celu złożenia zamówienia, Klient określa zamawiany towar, podaje dane kontaktowe i adres
wysyłki, wybiera sposób dostawy oraz akceptuje regulaminu Sklepu Internetowego.
4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub niezgodnego
z prawdą podania danych przez Klienta, potrzebnych do realizacji zamówienia.
5. Przedmiotem zamówienia mogą być wyłącznie artykuły wymienione na stronie Sklepu
Internetowego.
6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość
potwierdzającą zarejestrowanie zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierającą link
prezentujący zamówione towary oraz dane do dokonania płatności. Dokonując płatności Klient
potwierdza poprawność wprowadzonych danych oraz wyraża wolę zawarcia ze Sklepem
Internetowym umowy sprzedaży.
7. Sklep Internetowy będzie realizował wyłącznie zamówienia opłacone przez Klienta.
8. Zamówienia, które nie zostaną opłacone przez Klienta w terminie 3 dni od daty złożenia
zamówienia, zostaną anulowane, a zamówiony towar przywrócony do oferty Sklepu Internetowego
bez porozumienia z Klientem.
9. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo weryfikacji lub uzgodnienia szczegółów zamówienia
drogą e-mailową lub telefoniczną.
10. Klient może wycofać zamówienie telefonicznie - dzwoniąc na numer 601 428 22 lub e-mailowo
pisząc na adres sklep@dzieciuchy.com.pl, o ile przedmiot zamówienia nie został jeszcze wysłany
przez Sklep Internetowy. Zamówienie nie może zostać wycofane przez Klienta po wysłaniu towaru
do Klienta. W przypadku, gdy Klient chce zrezygnować z zakupu towaru po jego wysłaniu przez
Sklep Internetowy, zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu zawarte w rozdziale
dotyczącym zwrotu towarów.
11. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia w trybie określonym powyżej, Sklep
Internetowy zwraca wpłacone przez Klienta należności na podane przez niego konto bankowe
odpowiednio do zakresu rezygnacji.
12. Po zrealizowaniu zamówienia, w momencie przekazania towaru przewoźnikowi, Klient
otrzymuje drogą elektroniczną informację o wysłaniu towaru.

13. Składając zamówienie Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i bez
zastrzeżeń dobrowolnie akceptuje wszystkie jego postanowienia.

