
Regulamin sklepu internetowego Dotti.pl
Sklep internetowy działający pod adresem Dotti.pl, prowadzony jest przez firmę Dotti sp. z o.o. z 
siedzibą przy ulicy Głogowskiej 31/33 w Poznaniu wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525641

Oferta sklepu
1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, są cenami brutto.
2. Ceny umieszczone przy każdym towarze nie obejmują kosztów przesyłki.
3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe.
4. Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; 
stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Zamówienia
1. Zamówienia można składać przez witrynę internetową Dotti.pl
2. Do złożenia zamówienia rejestracja w systemie sklepu nie jest konieczna.
3. Po otrzymaniu każdego zamówienia system sklepu generuje automatycznie list e-mail z 
potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, który jest przesyłany na adres poczty internetowej 
wskazany w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji.
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych kontaktowych, zgodnie w 
wymogami formularza zamówienia.
5. Adres e-mail Klienta, jak i jego telefon może zostać wykorzystany do potwierdzenia realizacji 
składanych zamówień.
6. Zamawiający może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je anulować:
• wysyłając wiadomość ze swojego konta w sklepie
• telefonicznie; 788 148 821
• e-mailem: info@dotti.pl
Zamawiający może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je anulować do momentu wysłania 
zamówienia z magazynu sklepu.
7. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do Konsumenta składa się czas przygotowania 
produktu do wysyłki oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej / kurierowi na dostarczenie 
przesyłki pod wskazany przez Konsumenta adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

• termin otrzymania przesyłki = czas przygotowania produktu do wysyłki + czas dostawy

• w dniu wysyłki zamówienia Konsument jest informowany o tym fakcie w wiadomości e-
mail.

8. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego 
zamówienia.
9. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia,
- w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu,
10. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w 
jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep 
ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Sklep i Konsument postanowią wspólnie 
inaczej.
11. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 



1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą 
Konsumenci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania 
ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.

Metody płatności
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
• płatność za pobraniem: należność pobiera listonosz lub kurier, koszt pobrania wliczony jest w 
cenę przesyłki,
• przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sklepu: w tym przypadku Kupujący decyduje sam 
o wpłacie kwoty za zakupy w placówce bankowej, za pomocą banków online, na poczcie bądź w 
innych placówkach przyjmujących takie wpłaty.

Reklamacje
1. Obsługa sklepu dokłada najwyższych starań aby do Kupującego dotarł produkt 
pełnowartościowy wolny od wad i uszkodzeń.
2. Wszystkie produkty wysyłane przez nasz sklep, w trakcie przygotowania do wysyłki są 
sprawdzane przez obsługę sklepu pod względem zgodności z zamówieniem i stanem produktu (czy 
jest kompletny, czy nie ma uszkodzeń itp.).
3. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący wykryje w nim wady techniczne lub uszkodzenia 
mechaniczne (zewnętrzne) powstałe podczas dostawy, ma prawo odesłać przesyłkę. W tym celu 
Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem i poinformować o zaistniałym 
fakcie celem uzgodnienia sposobu załatwienia reklamacji.
4. Klient powinien odesłać towar na własny koszt na adres: Rafał Łaczkowski, Sienkiewicza 1/8 62-
200 Gniezno
5. Koszt przesyłki zostanie zwrócony klientowi niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i 
rozpatrzeniu reklamacji. Koszt przesyłki zwracany jest do wysokości równowartości pocztowej 
przesyłki priorytetowej. Koszt powyżej tej wysokości ponosi klient.
6. Reklamacje towarów, w których ujawniła się wada w czasie użytkowania, rozpatrywane są w 
ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania towaru od Klienta. O sposobie rozpatrzenia reklamacji 
Klient zostanie poinformowany e-mailem lub telefonicznie.
8. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych przez Klienta za pobraniem.

Zwroty
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w terminie 10 dni 
kalendarzowych bez podania przyczyn składając Sklepowi stosowne oświadczenie na piśmie. 
Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia, w 
którym nastąpiło dostarczenie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie 
oświadczenia przed jego upływem.
2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony 
z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba 
że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, 
nie później niż w terminie 14 dni.
3. Zwracany towar należy odesłać na adres: Rafał Łaczkowski, Sienkiewicza 1/8 62-200 Gniezno
4. Zwrotu dokonujemy przelewem na wskazane przez Państwa konto albo w inny sposób wskazany 
przez Klienta.
5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.



Rabaty
1. Po potwierdzeniu subskrypcji newslettera dotti.pl w okresie od 18.08.2014 r. do odwołania, 
użytkownik otrzymuje na zapisany do subskrypcji adres email, kod rabatowy kwotowy w 
wysokości 20 zł brutto.
2. Kod rabatowy kwotowy upoważnia użytkownika do zakupu dostępnych produktów z oferty 
zamieszczonej na dotti.pl z rabatem 20 zł brutto przy dokonaniu zakupu za minimum 120 zł brutto 
wyłączając koszty przesyłki.
3. Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie do wartości całego zamówienia na poszczególne 
produkty zamieszczone w koszyku, łącznie dając 20 zł brutto. 
4. Jednemu Klientowi przysługuje prawo do jednokrotnego wykorzystania kodu podczas zakupów 
w sklepie www.dotti.pl. 
5. Kody rabatowe nie sumują się.
6. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną. 
7. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi udzielanymi przez 
właściciela sklepu internetowego dotti.pl. 
8. Klient uaktywnia rabat dodając wybrany produkt do koszyka, a następnie wpisując kod rabatowy 
w polu oznaczonym „Podaj kod rabatowy”. Po wpisaniu poprawnego kodu rabatowego oraz 
zaakceptowaniu go przyciskiem „Zatwierdź kod rabatowy” widocznym przy polu „Podaj kod 
rabatowy” Klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej produktu zgodnie 
z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. 
9. Kody rabatowe posiadają określone daty ważności 1 miesiąc od daty ich wygenerowania. Po ich 
upłynięciu nie będzie można skorzystać z kodów
10. Zwrot lub wymiana towarów, na skutek którego warunek dotyczący zakupów za minimum 120 
zł brutto nie zostanie spełniony (po zwrocie lub wymianie kwota pozostałych zakupów mniejsza niż 
120 zł) powoduje, że dotti.pl zwraca Klientowi wartość towaru pomniejszoną o udzielony rabat. 
11. Zwrot lub wymiana towarów, na skutek którego warunek dotyczący zakupów za minimum 120 
zł brutto zostanie spełniony (po zwrocie lub wymianie kwota pozostałych zakupów wynosi 
minimum 120 zł) powoduje, że dotti.pl zwraca Klientowi za wymieniany lub zwracany towar pełną 
wartość, gdyż rabat 20 zł brutto zostaje udzielony na pozostałe nie zwrócone towary , których 
wartość stanowi minimum 120 zł brutto. 
12. W przypadku zwrotu towaru z wykorzystaniem kodu rabatowego procentowego zwracana jest 
cena towaru pomniejszona o % udzielonego rabatu.

Postanowienia końcowe
1. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego 
Dotti.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami 
towarowymi odpowiednich właścicieli.
2. Powyższy regulamin przeznaczony jest dla klientów detalicznych.
3. Wszystkie kwestie sporne dotyczące umów kupna-sprzedaży załatwione będą zgodnie z 
obowiązującym prawem powszechnym.


