
Regulamin zakupów  

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i 

nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z 
późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, 
powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. 
Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, 

utrwalenie i wydrukowanie. 

ZooHolistic.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie zooholistic.pl, prowadzony przez  

REMAKS Renata Izydorek z siedzibą w Jabłonnie, 05-110, ul. Jonatan 2/33, Regon: 
142258211 , NIP: 536-113-20-91 
 

Formy kontaktu: 
Email: zooholistic@zooholistic.pl 
Telefon: 666 300 863 

Formularz kontaktowy 
 

Przyjmowanie i realizacja zamówień.  

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje            
o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie zooholistic.pl 

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez strony internetowe karmapupila.pl, 
7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest 
możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego 

korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:  
 System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS 
 Procesor: 1 GHz 

 RAM: 1 GB pamięci RAM 

 Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca 
 Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768 

 Sterowanie: klawiatura, mysz 
 Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 

kbit/s 
 Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google 

Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10) 
3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta 

poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta, należy uruchomić stronę 

internetową: zooholistic.pl i wypełnić formularz, w tym podać adres email i określić 
hasło do konta. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze 
bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub 

wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych 
dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych. 

4. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 

71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę 
zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda 
płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy 

odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia 
przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W 
wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację 
dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. 

mailto:zooholistic@zooholistic.pl


Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia 

przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, 
zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o 
przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep 
dostępności towarów u dostawców Sklepu. 

5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:  
 wyboru zamawianych towarów lub usług, 

 wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki 
ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy), 

 wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie. 
6. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego 

złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie 

przyjęcie zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu 
Sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za 
zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączony jest paragon (na życzenie faktura 

VAT). 
7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie 

Klienta najpóźniej w terminie 2 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji 

wskazanej w pkt 4 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail 
wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta 
za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze. 

8. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 4 
powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o 
sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:  

 częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie 
zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów; 

 anulowanie całości zamówienia; 

9. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci niezwłocznie 
należność. 

10. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia 
złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie 
poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail. 

11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba 
towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż 
do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u 

jego dostawców. 

Zmiany w zamówieniach.  

12. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu 
przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po 

zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień". Wprowadzanie zmian 
możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta drogą mailową lub 
telefonicznie. 

13. Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu 
Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy 
oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez 
formularz kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na konto 

Klienta. 

Ceny towarów.  



14. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są 

w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących 
kosztów dostawy. 

15. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i 
wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. 

Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych 
przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

16. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich 

wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w 
zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy 
dostępna jest w Cenniku transportu. 

Formy płatności.  

17. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na 

terytorium Polski:  
 płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu 

składania zamówienia, 
 przelew bankowy, przelew elektroniczny. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po 

otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora 
płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek 
bankowy Sklepu, 

Czas realizacji zamówienia.  

18. Czas realizacji zamówienia standardowo wynosi 2-3 dni robocze, jednakże 
maksymalny czas realizacji zamówienia może wynosić do 5 dni roboczych (nie licząc 
czasu dostawy) od momentu zaksięgowania opłaty za zakupy na koncie sklepu. W 

niektórych wypadkach (niedostępność towaru u dystrybutora) okres realizacji może 
się wydłużyć o czym zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową. 

19. Czas dostawy wynosi 1-2 dni robocze od chwili zmiany statusu na Wysłane. W 

przypadku dłuższego okresu oczekiwania na przesyłkę prosimy o kontakt mailowy. 
20. Po otrzymaniu przesyłki prosimy o sprawdzenie przy kurierze stanu przesyłki. Jeżeli 

powstała szkoda lub zauważono braki, prosimy spisać protokół odbioru. Odpowiedni 

formularz posiada kurier. 

Reklamacje.  

21. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać drogą 
mailową oraz za pomocą formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien 

podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia 
nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 

22. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady 

towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji. 
23. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, 

wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od 

umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres 
Sklepu: REMAKS Renata Izydorek, ul. Igańska 22, 04-087 Warszawa. Do odsyłanego 
towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.  

24. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z 
reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta 
o dalszym postępowaniu. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty 



związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca 

po rozpatrzeniu reklamacji. 
25. Sprzedawca nie jest producentem oferowanych towarów. 

Prawo odstąpienia od umowy.  

26. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący 
Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 

14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć 
oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na 

adres: REMAKS Renata Izydorek, ul. Igańska 22, 04-087 Warszawa oraz dokonać 
zwrotu towaru do Sklepu. 

27. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie 

niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. 
Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego 
ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za 

zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób 
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania 
rzeczy. 

28. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:  
 świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą 

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po 
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

 umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad 

którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem 
terminu do odstąpienia od umowy; 

 umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, 

wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego 
zindywidualizowanych potrzeb; 

 umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu 
lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

 umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w 

zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić 
ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie 

zostało otwarte po dostarczeniu; 
 umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze 

względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

 umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena 
została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może 

nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad 
którymi Sprzedawca nie ma kontroli; 

 umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w 

celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy 
dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza 

Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, 
prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do 
dodatkowych usług lub Towarów; 

 umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo 

programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli 
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków 



lub czasopism, z wyjątkiem umowy 

o prenumeratę; 
 umowy zawartej w drodze aukcji publicznej; 
 świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, 

przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z 
wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w 

umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
 dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli 

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem 

terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o 
utracie prawa odstąpienia od umowy. 

29. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu. 

Zwrot należności Klientom.  

30. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w 
przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności 
wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w 

terminie 14 dni. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od 
Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta 
dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba 

że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta. 
31. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego 

użył Klient, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym 

sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.  
32. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego 

opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych 

osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta. 

Dane osobowe.  

33. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych 
osobowych w bazie karmapupila.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji 

umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody 
na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient 
ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 

34. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób 
uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 

35. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą 

przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, 
promocjach i usługach dostępnych w Sklepie. 

36. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich 

oraz żądania usunięcia. Ochrona danych osobowych. 

Postanowienia końcowe.  

37. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a REMAKS Renata Izydorek 
38. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego. 
39. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów 

pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za 



usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na 

komputerze używanym przez Klienta. 
40. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych 

dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. 
Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony 

karmapupila.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:  
41. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym 

samym prawidłowe ich funkcjonowanie, 

42. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony zooholistic.pl 
43. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do 

preferencji Klienta 

44. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania 
mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie 
będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies 

powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję 
odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania. 

45. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną 

poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania 
cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). 

46. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach 
konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

47. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku do odwołania. 

48. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu 
wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty 

udostępnienia ich na stronie zooholistic.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w 

życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów 

obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 

 

Odstąpienie od umowy (pouczenie) 

Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania 
jakiejkolwiek przyczyny. 
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo nas poinformować o swojej decyzji o 
odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, 
faksem lub pocztą elektroniczną) REMAKS Renata Izydorek ul. Igańska 22, 04-087 Warszawa e-mail: 
zooholistic@zooholistic.pl.pl, tel. +48 666 300 863. 
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą 
wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do 
odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa 
płatności, (z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia), 
niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o 
wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich 
samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie 
zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w 
związku z tym zwrotem. 

http://www.zooholistic.pl/


Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam 
dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej w przypadku, gdy umowa 
dotyczyła sprzedaży rzeczy. 

W przypadku, gdy umowa dotyczyła zakupu rzeczy proszę odesłać lub przekazać nam rzecz 

na adres: 
REMAKS Renata Izydorek 
ul. Igańska 22 
04-087 Warszawa 

niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od 
niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.  

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób 
inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  

 

 


