6. W wyniku prawidłowej Rejestracji Sklep Internetowy tworzy dla Usługobiorcy Konto, które zostaje przypisane do jego adresu korespondencji elektronicznej.
Tym samym zawierana jest umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie.
7. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta poprzez wpisanie w Serwisie – w sekcji do tego przeznaczonej – adresu korespondencji elektronicznej i hasła.
8. Jeden Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie Internetowym.
9. Administrator ma prawo do usunięcia Konta lub jego zablokowania w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
10. Usługa prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
11. Umowa o świadczenie przez Administratora Usługi drogą elektroniczną, polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym
może być rozwiązana przez Usługobiorcę poprzez samodzielne usuniecie Konta lub poprzez złożenie oświadczenia przez Usługobiorcę pisemnie na adres:
F.H. „MAW s.c. M.A. Wąchal” z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 248/135, 60-104 Poznań, z filią w Łodzi, al. Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź;
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@strefasukienek.pl.
12. Klient ma możliwość otrzymywania od Administratora informacji handlowych w formie wiadomości
przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter).
W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia.
13. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych.
14. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta
żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
15. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji.
16. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
17. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich
– w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
18. Sprzedawca jest uprawniony do nie zamieszczenia wypowiedzi, które są niezgodne ze stanem faktycznym, sprzeczne z prawem, naruszając prawa osób trzecich lub Sprzedawcy
(w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
19. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Administratora,
a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
20. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
21. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
§ 4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.strefasukienek.pl, dokonać wyboru towaru oraz jego specyfikacji
np. rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”.
3. W trakcie składania zamówienia wymagane jest wskazanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:
3.1 Adresu korespondencji elektronicznej;
3.2 Imienia i nazwiska;
3.3 Adresu (ulicy, nr budynku, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, państwa)
3.4 Telefonu (komórkowego lub stacjonarnego)
3.5 dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT.
4. W przypadku złożenia przez Klienta dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT, wymagane jest dodatkowo wskazanie przez Klienta:
4.1 nazwy firmy;
4.2 NIP
4.3 Adresu prowadzenia działalności gospodarczej (ulicy, nr budynku, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, państwa)
5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia
– Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.
W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać: informację o przedmiocie zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług,
w tym kosztów dostawy, wybranej metody płatności oraz wybranego sposobu dostawy.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku
potwierdzającego złożenie Zamówienia – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

