
REGULAMIN PLATFORMY „LESS.STORE”

LESS.STORE jest sklepem internetowym oferującym zainteresowanym osobom możliwość
zakupu odzieży używanej lub innych produktów.

§ 1. Definicje

Wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie, pisanym z dużej litery, nadaje się następujące
znaczenie:

Administrator – podmiot uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu
realizacji usług i Umowy sprzedaży zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie
ochrony danych osobowych. Funkcję administratora pełni CountMe Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wyścigowej 56E, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000750346.

Dzień Roboczy - oznacza dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni
ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa - oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, Towaru, za
pośrednictwem Dostawcy.

Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas
Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta
Klienta w Sklepie Internetowym.

Identyfikator - oznacza ustalone przez Klienta i spełniające podstawowe wymogi bezpieczeństwa
login oraz hasło, które identyfikują i umożliwiają dostęp do Konta prowadzonego przez
Sprzedawcę na rzecz Klienta.

Klient – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę
prawną jak również jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która jest
odbiorcą usług świadczonych drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Konsument - oznacza Klienta dokonującego czynności niezwiązanej bezpośrednio z jego
działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – oznacza udostępniony nieodpłatnie Klientowi przez Spółkę dostęp do zasobów Sklepu
Internetowego połączony z funkcjonalnościami niedostępnymi dla użytkowników
nieposiadających Konta, w którym są gromadzone przekazane dobrowolnie przez Klienta dane
Klienta oraz informacje o jego działaniach w Portalu, prowadzone pod unikalną nazwą (Login);
korzystanie z Konta wymaga dokonania rejestracji oraz każdorazowego podania Loginu i Hasła.

Login – oznacza identyfikator Klienta w Portalu – szereg  znaków (cyfr i/lub znaków specjalnych,
małych/wielkich liter bez polskich znaków z ogonkami) przypisanych Klientowi umożliwiający jego
identyfikację w Portalu, wybierany przez Klienta podczas Rejestracji.



Koszyk – oznacza element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia
takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane,
jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia

Dostawca – oznacza podmiot, z którym Spółka zawarła umowę, której przedmiotem jest
świadczenie usług polegających na doręczeniu Towaru do Klienta, od Klienta lub w miejsce
wskazane przez Klienta; funkcję Dostawcy mogą pełnić (lecz niewyłącznie): POCZTA POLSKA S.A.,
firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi odbioru Towarów w punktach odbioru takich jak
paczkomaty lub placówki handlowe.

Portal – oznacza Sklep Internetowy.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nieposiadającą zdolności prawnej, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Rejestracja - oznacza bezpłatną procedurę zakładania Konta w Sklepie Internetowym opisaną
szczegółowo w Regulaminie i wymagającą akceptacji Regulaminu. Dzięki Rejestracji Klient może
korzystać ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy/Sklep – prowadzona przez Sprzedawcę platforma wraz z poszczególnymi jej
elementami utrzymywana przez Sprzedawcę pod adresem www.less.store, umożliwiająca zakup
Towarów za pośrednictwem Internetu.

Sklep stacjonarny – prowadzony przez Sprzedawcę sklep lokalowy. Lista Sklepów stacjonarnych
dostępna jest na Stronie Internetowej.

Sprzedawca/Spółka - oznacza CountMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Wyścigowej 56E, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000750346.

Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi
Sklep Internetowy, działające w domenie www.less.store

Towar – oznacza artykuł (rzecz ruchomą), na który można złożyć zamówienie w Sklepie
Internetowym, który może być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Tpay - System płatności należący do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w
Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579,
REGON 300878437. System ten jest wykorzystywany przez Sprzedawcę do realizowania płatności
przez Klienta za nabywane Towary.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych
w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą, na podstawie której Klient dokonuje zakupu
Towarów od Spółki.



Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Spółkę, opisane
szczegółowo w § 10 Regulaminu.

§ 2. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów przetwarzane są przez Administratora.
2. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może

uniemożliwić Spółce realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów znajdują się

w polityce prywatności.

§ 3. Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Sklep Internetowy umożliwia Klientom:
a. składanie zamówień (ofert zakupu) Towarów dostępnych w sklepie internetowym

www.less.store i zawierania umów sprzedaży na odległość.
b. uzyskanie informacji o Towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym

www.less.store
2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa

własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Stron Internetowych
Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronach
Internetowych Sklepu (z wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na
Stronach Internetowych Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa
autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy. Towary i ich nazwy są
używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi
odpowiednich właścicieli.

3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Stron
Internetowych Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania
z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez
Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Zawieranie Umów sprzedaży jest możliwe wyłącznie po dokonaniu Rejestracji poprzez
wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Portalu. Korzystanie z
Portalu bez rejestracji jest ograniczone do przeglądania informacji o Towarach
umieszczonych na Stronach Internetowych Sklepu.

5. Akceptacja Regulaminu oznacza złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę/Spółkę/Administratora
przekazanych w formularzu rejestracyjnym dla celów należytego wykonania umowy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także może wiązać się z wyrażeniem zgody
na otrzymywanie informacji handlowej od Sprzedawcy/Spółki oraz jego partnerów,
wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości systemowych, oraz informacji o
utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu.

6. Zawieranie Umowy sprzedaży oraz korzystanie z Usług elektronicznych wymaga
akceptacji Regulaminu.



7. Administrator za pośrednictwem Portalu świadczy Usługi w zakresie i na warunkach
określonych w Regulaminie.

8. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu.
9. Spółka dołoży wszelkich starań, aby Portal funkcjonował w sposób ciągły. Spółka

zastrzega, że w funkcjonowaniu Portalu mogą wystąpić przerwy, w szczególności w celu
dokonania aktualizacji danych, naprawy systemu lub dokonania innych prac
konserwacyjnych, o czym Administrator będzie informował na stronie www.less.store.pl

10. Spółka realizuje swoje świadczenia za pośrednictwem Portalu do czasu zawieszenia lub
zaprzestania ich realizacji. Spółka jest uprawniona do zawieszenia lub zaprzestania
realizacji świadczeń bez uprzedniego zawiadamiania Klientów, z zastrzeżeniem
zachowania praw Klientów, którzy zawarli Umowę sprzedaży na Towary.

11. Prawidłowe i pełne korzystanie przez Klientów z Portalu wymaga posiadania komputera
lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowanym
oprogramowaniem i przeglądarką internetową, a także konta poczty elektronicznej
działającego na dowolnym serwerze, przy czym korzystanie z niektórych aplikacji Portalu
może być uzależnione od instalacji oprogramowania, np. typu Java, Java Script itp.

12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze swoimi
świadczeniami, Spółka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do
stopnia zagrożenia bezpieczeństwa tych świadczeń.

13. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z
usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu
teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu
wyrządzania szkód, jak np. wirusy. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest,
by użytkownik zaopatrzył swój komputer lub inne urządzenie końcowe, które
wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go
aktualizował. Spółka informuje również, że szczególne zagrożenia związane z
korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w
Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się
zarówno do systemu Spółka, jak i Klienta. Spółka informuje, że Pomimo stosowania przez
Spółka rozmaitych, nowoczesnych zabezpieczeń nie da się w zupełności wykluczyć
zagrożeń związanych z niepożądanymi działaniami tzw. hackerów i złośliwego
oprogramowania.

14. Spółka dokłada starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe za pośrednictwem
powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych, jednakże Klienci powinni mieć
świadomość, że zmiany w oprogramowaniu przeglądarek internetowych mogą
powodować czasowe trudności korzystania z Portalu; sytuacja taka może również
dotyczyć funkcjonowania niektórych programów antywirusowych, systemów blokujących
reklamy, a także ustawień systemów operacyjnych funkcjonujących w urządzeniach, z
których korzysta Klient.

15. Spółka stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy plików "cookies"
pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów,
jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez
Klientów z Portalu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na
zapisywanie plików "cookies" może uniemożliwić korzystanie z niektórych lub wszystkich

http://www.less-store.pl


funkcjonalności Portalu. Pliki "cookies", zapisywane są przez serwer Spółki na dysku
twardym urządzenia końcowego Klienta.

16. Spółka oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Klient ma
zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest także
wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub
usług nieodpłatnych świadczonych przez Spółkę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi
obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Klient akceptując treść
Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższych zakazów.

§ 4. Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji. Klient nie
może zawierać Umów sprzedaży w Sklepie Internetowym bez Rejestracji.

2. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnionego na Stronie
Internetowej Sklepu. Procedura rejestracji odbywa się w formie elektronicznej i polega na
przesłaniu drogą elektroniczną formularza Spółce.

3. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany
przez Klienta adres e-mail oraz numer telefonu komunikatów marketingowych (np. ofert,
bonów rabatowych, aktualnych promocji) dotyczących produktów i usług oferowanych przez
Spółkę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim
przypadku Usługodawca wyraźnie informuje Klienta o zasadach przetwarzania jego danych
osobowych w ww. celu.
Wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie na podany przez Klienta adres e-mail oraz
numer telefonu komunikatów marketingowych (np. ofert, bonów rabatowych, aktualnych
promocji) nie warunkuje możliwości zawarcia ze Spółką umowy o świadczenie drogą
elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta,
poprzez złożenie Spółce stosownego oświadczenia przez Klienta. Oświadczenie może zostać
przykładowo przesłane na adres Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. W trakcie procesu Rejestracji, Klient ustala Login oraz Hasło. Zakończenie procesu Rejestracji
wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności oraz potwierdzenia tego
faktu poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w procesie Rejestracji.

5. Procedura Rejestracji kończy się utworzeniem Konta. O utworzeniu Konta Klient zostanie
powiadomiony poprzez niezwłoczne wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej
Klienta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi
prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i
dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych. W toku Rejestracji, Sprzedawca
może wymagać dla celów bezpieczeństwa dodatkowej weryfikacji adresu e-mail lub numeru
telefonu Klienta.

§ 5. Składanie zamówień i zawarcie Umowy sprzedaży

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia
Umowy sprzedaży.



2. Klient może składać oferty w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej
Sklepu przez całą dobę 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem ograniczeń występujących na skutek
przerw technicznych. Rozpoznawanie ofert realizowane jest w kolejności ich składania.

3. Złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem
zamówienia nie powoduje zawarcia Umowy sprzedaży.

4. Po otrzymaniu oferty zawarcia Umowy sprzedaży Sprzedawca w ciągu 2 Dni Roboczych
potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji albo odmowę przyjęcia oferty, przesyłając
stosowne potwierdzenie na adres poczty elektronicznej Klienta. Potwierdzenie przyjęcia
zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 5 ust. 3
Regulaminu i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży. W tej
samej wiadomości Sprzedawca potwierdza Klientowi warunki zawartej Umowy sprzedaży, tj.
w szczególności wskazuje Towary kupowane przez Klienta oraz ich cenę.

5. Za zgodą Klienta Sprzedawca przesyła Klientowi fakturę lub paragon fiskalny w formie
elektronicznej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. W przypadku braku
zgody na przesłanie faktury lub paragonu fiskalnego drogą elektroniczną, Sprzedawca
przesyła ten dokument w formie papierowej wraz z Towarem.

6. W potwierdzeniu, o którym mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu, Sprzedawca informuje Klienta o
procedurze płatności za Towary, zgodnie ze sposobem zapłaty wybranym przez klienta.

7. Sprzedawca w stosunku do wybranych Towarów może zaoferować również odbiór osobisty
zakupionych Towarów przez Klienta. W takim wypadku Klient może wybrać opcję odbioru
osobistego na etapie wyboru formy Dostawy Towarów.

8. Kompletowanie zamówienia przez Klienta polega na dodawaniu poszczególnych Towarów do
Koszyka, a następnie wyboru formy płatności i sposobu dostawy i kończy się wyborem
polecenia „Kupuj”.
W trakcie wyboru formy płatności oraz dostawy, Klient zostaje poinformowany o wysokości
kosztów wynikających z tego tytułu. Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia w zakresie
wartości zamówienia realizowanego „za pobraniem” jak również w odniesieniu do niektórych
towarów wyłączyć możliwość płatności „za pobraniem”.

9. W procesie składania Zamówienia, Sprzedawca może poprosić Klienta o dobrowolne
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie, Sprzedawca może
zaznaczyć jakie kategorie danych osobowych są wymagane dla skutecznego złożenia
Zamówienia oraz jego realizacji.

§ 6. Sposoby płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny
brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN). Cena jest definiowana jako:

a. cena regularna,

b. cena promocyjna (cena po obniżce).

Towary dostępne są w cenach regularnych, będących zwykłą ceną, którą płaci Klient, jeżeli
towar nie jest objęty rabatem, promocją, upustem, itp.



Cena promocyjna to cena, którą ostatecznie płaci Klient, przy zachowaniu korzyści
przyznanych przez Sprzedawcę wynikających np. z rabatu, promocji, upustu, itp.

Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów,
które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient
będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a. przelew bankowy za pośrednictwem Tpay,
b. płatność przy pomocy kodu BLIK za pośrednictwem Tpay,
c. płatność przy pomocy karty kredytowej za pośrednictwem Tpay.

3. Klient, akceptując niniejszy regulamin i decydując się na zawarcie Umowy sprzedaży, a
następnie płatność za pośrednictwem Tpay, akceptuje regulaminy Tpay dotyczące
dokonywania płatności za pośrednictwem tej platformy, które dostępne są pod adresem:
https://tpay.com/dla-biznesu/do-pobrania .

4. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy
sprzedaży w terminie 3 Dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zawarcia Umowy
sprzedaży od Spółki, jeżeli wybrał formę zapłaty przelewem bankowym poprzez zewnętrzny
system szybkich płatności Tpay.

5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w § 6 ust.
4 Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym
upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na wskazany przez
niego adres poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art.
492 Kodeksu Cywilnego.

§ 7. Dostawa
1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym za

pośrednictwem Sklepów stacjonarnych.
2. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych

potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że bieg terminu Dostawy
rozpoczyna się od dnia następującego po dniu złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży
przez Klienta. Termin ten jest terminem orientacyjnym, a Spółka nie ponosi
odpowiedzialności za jego przekroczenie.

3. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym dostarczany jest za pośrednictwem jednego z
Dostawców wybranych przez Klienta w toku składania Zamówienia. W przypadku wyboru
InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie
adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania Zamówienia. Sposób
Dostawy oraz jej warunki mogą się różnić w zależności od wagi zamówionego Towaru, o czym
Klient każdorazowo informowany jest w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem
komunikatów zamieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu.

4. Sprzedawca dokłada starań aby dostawa Towarów odbywała się zgodnie z umowami
zawartymi z Dostawcami w związku z tym Sprzedawca zastrzega, że terminy Dostaw mogą
ulec przedłużeniu z przyczyn leżących po stronie Dostawców. Klient po wyborze Dostawcy
akceptuje regulamin świadczenia dostaw przez Dostawcę poprzez zaznaczenie
odpowiedniego pola na Stronie Internetowej Sklepu.

https://tpay.com/dla-biznesu/do-pobrania


5. Na czas otrzymania przesyłki składa się: 1) czas realizacji Zamówienia (kompletowanie
Towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) 2) czas
Dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

6. W przypadku niektórych Towarów, możliwe jest dodatkowe oznaczenie terminu realizacji
Zamówienia. Co do zasady realizacja Zamówienia następować będzie nie później niż w ciągu
30 dni.

7. Sprzedawca nie oferuje wysyłki Towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy

przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma
prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

9. Po dokonaniu Dostawy zakupionego Towaru, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z
Klientem może przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia
ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony,
jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

§ 8. Rękojmia i gwarancja

1. Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji za wady Towaru, regulują
postanowienia Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na zakupione Towary.
3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu

rękojmi jeżeli kupującym nie jest Konsument.
4. Zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu Cywilnego, w wypadku w którym kupującym jest Konsument,

odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi ograniczona jest do jednego roku od dnia
wydania rzeczy kupującemu.

5. Sprzedawca nie odpowiada za takie zmniejszenie użyteczności lub wartości Towarów, które
jest zwyczajnym następstwem jej właściwego używania przez Konsumenta.

6. W wypadku nabycia Towarów używanych, Konsument akceptuje, że:
a. Towary noszą ślady zużycia, które są następstwem ich używania przez poprzedniego

właściciela;
b. Sprzedawca nie odpowiada jednak za takie zmniejszenie użyteczności lub wartości

rzeczy, które jest zwyczajnym następstwem jej właściwego używania;
c. Sprzedawca nie posiada wiedzy o tym, przez jaki czas Towary były używane przez

poprzedniego właściciela;
d. Sprzedawca nie ma możliwości usunięcia wad Towarów, które są następstwem ich

używania przez poprzedniego właściciela.
7. W ramach uprawnień z tytułu rękojmi Konsument jest uprawniony do złożenia oświadczenia o
obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo
wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub
naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru
na wolny od wad lub usunięcia wad. Konsument może zamiast zaproponowanego przez
Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy
żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany



przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się
wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę
niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Konsument nie może
odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar
wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności
dla Konsumenta.
7. Sprzedawca zastrzega, że z powodu charakteru świadczenia tj. sprzedaży odzieży używanej,

zdecydowana większość asortymentu występuje wyłącznie w jednej sztuce i wymiana Towaru
na wolny od wad co do zasady będzie niemożliwa. Sprzedawca może w ramach postępowania
reklamacyjnego zaproponować Konsumentowi wymianę Towaru na wolny od wad (jeżeli
dysponuje więcej niż jedną sztuką takiego samego Towaru) lub też zaoferować wymianę
Towaru na inny pod warunkiem uzyskania zgody Konsumenta na taką formę załatwienia
reklamacji.

8. W celu wykonania uprawnień z tytułu rękojmi Konsument zobowiązany jest dostarczyć Towar
Sprzedawcy na jego koszt.

9. Zgłaszając reklamację Klient wypełnia formularz reklamacyjny, który następnie odsyła
Sprzedawcy wraz z reklamowanym Towarem, na adres wskazany w formularzu
reklamacyjnym. Formularz reklamacyjny znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

10. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu
doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny
albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego
reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

11. W terminie określonym w § 8 ust. 4 Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie, o
którym mowa w § 8 ust. 7 zgodnie z wyborem jednego ze wskazanych w nim działań. Jeżeli
Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą
bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

12. W ramach rozpatrywania reklamacji, Sprzedawca poinformuje Konsumenta w ciągu 14 dni od
dostarczenia Towaru do Sprzedawcy o wyniku reklamacji i sposobie rozstrzygnięcia roszczeń
Klienta. Termin ten może zostać przedłużony, jeżeli ustalenie przyczyny wady wymaga
zasięgnięcia opinii specjalistów.

13. Klient ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres
poczty elektronicznej Sprzedawcy, na podstawie której Sprzedawca może rozpatrzyć
reklamację Towaru w ciągu 14 dni, od dnia żądania zawierającego reklamację.

14. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w Ustawie
z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Konsument, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania
przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy rozpoczyna swój bieg od chwili dostarczenia
Towaru i objęcia go w posiadanie przez Konsumenta. W przypadku skorzystania z prawa do



odstąpienia, Konsumenta obciążają bezpośrednie koszty zwrotu Towaru takiej jak: (i)
opakowanie oraz (ii) koszty przesyłki zwrotnej.

2. Klient będący Konsumentem odstępuje od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy
oświadczenie o odstąpieniu, którego wzór znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
Oświadczenie to może zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres Sprzedawcy:
Count Me sp. z o.o. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław, Polska lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres kontakt@less.store.

3. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem.

4. Odstąpienie od Umowy sprzedaży powoduje, że uznaje się ją za niezawartą. Klient może
odstąpić od Umowy również przed wysyłką Towaru, co skutkuje wygaśnięciem oferty
złożonej przez Konsumenta i brakiem obowiązku wysyłki Towaru przez Sprzedawcę.

5. Konsument powinien zwrócić Towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym
odstąpił od Umowy sprzedaży.

6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni i nie wcześniej niż 2 dni od dnia
otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić
Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu
konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 10. Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym

1. W Portalu dostępne są następujące Usługi elektroniczne: (i) Konto, (ii) Formularz Zamówienia
oraz (iii) Newsletter (iv) Przesyłanie informacji marketingowych.

2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez
Klienta:
a) wypełnieniu Formularza Rejestracji,
b) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz
c) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany

automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
3. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych

osobowych: (i) imię i nazwisko/nazwa firmy, (ii) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod
pocztowy, miejscowość, kraj), (iii) adres poczty elektronicznej, (iv) numer telefonu
kontaktowego oraz (v) hasło; w wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest
także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

4. Usługa Elektroniczna Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma
możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta)



poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: kontakt@less.store.

5. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem
dodania przez Klienta pierwszego Towaru do Koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie
Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (i) po
wypełnieniu Formularza Zamówienia i (ii) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po
wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź i zapłać” – do tego momentu istnieje
możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się
wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu
Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta
następujących danych osobowych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres
(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty
elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży:
Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W
wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz
numeru NIP.

6. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter
jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia oferty za jego pośrednictwem albo z chwilą
wcześniejszego zaprzestania składania oferty za jego pośrednictwem przez Klienta.

7. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych
kroków: (i) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego
adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (ii)
kliknięciu pola „Zapisz się”.  Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie
odpowiedniej opcji w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje
zapisany na Newsletter.

8. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient
ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji
z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@less.store.

9. Przesyłanie informacji marketingowych następuje po wyrażeniu przez Klienta stosownej
zgody. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnowania z
Przesyłania informacji marketingowych poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy,
w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@less.store.

10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Klient: (i) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do
Internetu; (ii) dostęp do poczty elektronicznej; (iii) przeglądarka internetowa: np. Mozilla
Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge.

11. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz usług świadczonych w
Sklepie Internetowym w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze
poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy
oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze
stanem faktycznym.



12. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu
udzielania dostępu do wybranych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla
zmiany Regulaminu.

§ 11. Reklamacje

1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z
funkcjonowaniem Portalu.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email Sprzedawcy:
kontakt@less.store. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Klienta na adres email wskazany w reklamacji
lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie,
albo jeżeli takiego nie podano, na adres email wskazany w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Regulaminu stoją w sprzeczności z przepisami prawa
obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, takie postanowienia uważa się za
nieobowiązujące, a w ich miejsce obowiązują przepisy prawa, które w danym przypadku
winny znaleźć zastosowanie, z którymi Regulamin pozostaje w kolizji.

2. Sprzedawca będzie przyjmował wszelkie uwagi dotyczące Regulaminu jak również
funkcjonowania Sklepu Internetowego pod adresem poczty elektronicznej:
kontakt@less.store

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie
do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez
Klienta podczas Rejestracji lub aktualnie obowiązujący, jeżeli Klient dokonał zmiany adresu.

4. Umowy zawierane za pośrednictwem Portalu, zawierane są w języku polskim i zastosowanie
do nich mają przepisy prawa polskiego z wyłączeniem norm kolizyjnych.

5. Ceny przedstawione w ofercie umieszczonej w Sklepie Internetowym oraz Platformie, są
cenami brutto.

6. W odniesieniu do Klientów będących przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tylko w
przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat
przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

7. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jednakże zmiany takie
nie obejmują transakcji, które zostały potwierdzone przed zmianą Regulaminu. Zmiany
Regulaminu wchodzić będą w życie w terminie 7 dni od daty powiadomienia o zmianie na
stronie Sklepu Internetowego.

8. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2022.



ZAŁĄCZNIK NR 1 – REKLAMACJA TOWARU
Wzór

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

Adres e-mail konsumenta

CountMe Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z/s we Wrocławiu przy
ul. Wyścigowej 56E,

KRS: 0000750346

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………..…………………….. towar
…………………………………………………………………………. jest wadliwy. Wada polega na
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na
podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

● wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

● nieodpłatnego usunięcia wady towaru* (art. 561 § 1)

● obniżenia ceny towaru o kwotę …………….. (słownie: …………………………………………) zł, Proszę
o zwrot podanej kwoty na konto
…………………………………………………………………………………………………../przekazem pocztowym na
mój adres* (art. 560 § 1)

● odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto
……………………………………………………………………….………….* (art. 560 § 1)

Z poważaniem



(*) Niepotrzebne skreślić



ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

WZÓR

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

Adres e-mail konsumenta

CountMe Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z/s we Wrocławiu przy
ul. Wyścigowej 56E,

KRS: 0000750346

Oświadczenie

o odstąpieniu od Umowy sprzedaży

Ja ………………….…………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy sprzedaży  nr

………………………………..……

Data zawarcia umowy………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić


