
Regulamin

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.luciano.com.pl , jest 

firma:

LUCIANO

ul. Staropodleska 24a

43-190 Mikołów

Nip: 6351597854

Tel 24h: (+48) 881 465 465

email: kontakt@luciano.com.pl
Nr konta bankowego FMBank: 77 2530 0008 2008 1083 5377 0001

2. Zamówienia są przyjmowane przez 7dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

3. Zamówienia można złożyć:

– korzystając ze strony www.luciano.com.pl

– telefonicznie 7dni w tygodniu 24 godziny na dobę pod nr tel 24h: (+48) 881 465 465

– pocztą elektroniczną email: kontakt@luciano.com.pl

Poprawnie złożone zamówienie drogą telefoniczną lub email musi zawierać:

Imię i Nazwisko zamawiającego

Pełny adres dostawy

Telefon kontaktowy

Przy zamówieniu telefonicznym należy podać adres email, którym firma „Luciano” będzie     

informowała Państwa o statusie przesyłki

Nazwę/Rodzaj kosmetyku , kolor , ilość zamawianych sztuk

4. Firma „Luciano” ma prawo odmówić realizacji zamówienia klientom, którzy nie spełnią 

warunków podanych w pkt. 3 Regulaminu

5.  Ceny podane w sklepie na stronie www.luciano.com.pl są cenami brutto i nie obejmują 

kosztów dostawy. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia 

zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących 

się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, 

przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w 

nich zmian.

6. Jeżeli jakiś produkt jest aktualnie niedostępny klient jest niezwłocznie o tym informowany 

przez pracownika sklepu www.luciano.com.pl . Kupujący decyduje czy zamówienie ma być 

http://www.luciano.com.pl/
http://www.luciano.com.pl/
http://www.luciano.com.pl/
mailto:kontakt@luciano.com.pl
http://www.luciano.com.pl/
mailto:kontakt@luciano.com.pl


realizowane częściowo czy w całości anulowane.

7. Składając zamówienie nabywca akceptuje powyższy regulamin.

8. Wszystkie wymieniane produkty na stronie www.luciano.com.pl i nazwy są używane 

wyłącznie w celach informacyjnych i mogą stanowić zastrzeżone znaki towarowe.

9. Opisy produktów służą wyłącznie celom informacyjnym

10. Oferowane produkty w sklepie www.luciano.com.pl są produktami nowymi w oryginalnych 

opakowaniach.

11. Zawartość sklepu www.luciano.com.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.543 

KC (Kodeksu Cywilnego) a informacje dotyczące produktów znajdujących się 

na www.luciano.com.pl są zgodne z danymi katalogowymi producenta. Właściciel 

strony  www.luciano.com.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

12. Podczas odbioru zakupionych produktów należy dokładnie obejrzeć przesyłkę i sprawdzić 

czy nie jest uszkodzona. Jeżeli opakowanie jest uszkodzone – należy sprawdzić czy 

uszkodzeniu nie uległ towar (przy osobie dostarczającej przesyłkę). Jeżeli zawartość jest 

uszkodzona należy spisać protokół szkody, który stanowi podstawę do uwzględnienia 

reklamacji.

13. W przypadku niedostarczenia przesyłki do 14dni od daty jej wysłania dokonujemy 

zgłoszenia reklamacyjnego do firmy , której zostało zlecone dostarczenie zakupionego towaru. 

Po uzyskaniu odpowiedzi zwrotnej dokonujemy zwrotu pieniędzy.

14.Czas realizacji zamówienia:

– w przypadku płatności przelewem na konto bankowe do 24godzin od daty zaksięgowania 

wpłaty na naszym koncie pod warunkiem że wszystkie produkty w chwili przyjęcia zamówienia

były dostępne

– w przypadku płatności za pobraniem do 24godzin od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia

zamówienia pod warunkiem że wszystkie produkty w chwili przyjęcia zamówienia były 

dostępne

15.Po zapakowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas 

dostawy w zależności od wybranej opcji wysyłki wynosi 1-2dni robocze.

16.Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy

17.Za zamówione towary kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form 

płatności:

–  płatność zwykłym przelewem bankowym na wskazane konto w pkt.1

– za pobraniem

– za pośrednictwem płatności przelewy24

– przy odbiorze osobistym

18.Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej ,  

www.paczkomaty.pl oraz kurierem GLS
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Koszty przesyłki są stałe i wynoszą: Poczta Polska (priorytet) 8zł niezależnie od ilości 

zamawianych produktów, za pobraniem 12 zł niezależnie od ilości zamawianych produktów. 

Paczkomaty: 9 zł niezależnie od ilości zamawianych produktów

19. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia 

dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy 

jest towar wymieniony w zamówieniu.

Prawa i  obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 

kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz.U. Z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) a 

także w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr.22, 

poz.271 z późniejszymi zmianami).

20.Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

21.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd 

właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

22.Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym 

„www.luciano.com.pl , są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi 

zmianami). Zgromadzone dane osobowe  są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów 

realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą 

udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji 

oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

22.Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw 

konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, 

klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w 

ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki.. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi 

śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar 

należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem sprzedaży. Sklep 

gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni 

roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta . Koszt odesłania towaru nie

podlega zwrotowi.

Wyjątki :

Art. 10.

1. Termin dziesięciodniowy , w którym konsument może odstapić od umowy , liczy sie od dnia 

wydania rzeczy , a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia jej zawarcia.

2. W razie braku potwierdzenia informacji , o ktorych mowa w art. 9 ust1, termin termin w 

którym konsument może odstapić od umowy , wynosi 3 miesiace  i liczy się od dnia wydania 

rzeczy,Jezeli jednak konsument po rozpoczeciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, 

termin ulega skróceniu do 10 dni od jej daty.

3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstapienia od umowy zawartej na odleglość nie

przysluguje konsumentowy w wypadkach

1) świadczenia usług rozpoczetego , za zgoda konsmenta , przed upływem terminu, o którym 
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mowa w art. 7 ust.1,

2)   (8)dotyczacych nagran audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych 

nośnikach po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

3) umów dotyczacych świadczeń , za ktore cena lub wynagrodzenie zalezy wyłącznie od ruchu 

cen na rynku finansowym,

4) świadczen o własciwościach okreslonych przez konsumenta w złozonym prze niego 

zamowieniu oraz ściśle zwiazanych z jego osobą,

5) świadczeń, ktore z uwagi na ich charakter nie moga zostać zwrócone lub ktorych przedmiot 

ulega szybkiemu zepsuciu,

6) dostarczania prasy

7)usług w zakresie gier hazardowych

23. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien 

odesłać go przesyłką pocztową na adres „LUCIANO”  ul. Staropodleska 24a, 43-190 Mikołów. 

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z 

odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i 

rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon sprzedaży

oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych 

od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a 

jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci 

nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie 

towary.

24. Korzystanie ze sklepu oznacza akceptację regulaminu cookies.

Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze 

strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w 

szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników 

przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie 

użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego 

indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której 

pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie

mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu 

klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach 

Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone 

przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych 

funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te 

mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach 

przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 

cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
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