
I Warunki ogólne 
 
1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.dlahodowcow.pl 
umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. 
 
2. Sklep www.dlahodowcow.pl prowadzony przez firmę: 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EFEKT Brygida Garstka 
Lipa 47a, 64-603 Ludomy 
Nip: 787 131 88 61 
Regon: 639758140 
 
3. Adres do korespondencji: 
P.W.EFEKT 
Krosin 7a  
64-710 Połajewo 
 
4. Zakup w sklepie internetowym www.dlahodowcow.pl oznacza akceptację niniejszego 
regulaminu.   

II    Procedura składania i realizacji zamówień 

 
5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie 
poprzez przycisk "Zamawiam". Możliwy jest zakup zarówno z jak i bez rejestracji. Zakup bez 
rejestracji uniemożliwia zbieranie punktów w programie rabatowym. 
 
6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych 
teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym 
będzie potwierdzić złożenie zamówienia. 
 
7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni 

powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia 
roboczego. 
 
8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację 
złożonego zamówienia, firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EFEKT zastrzega sobie prawo do 
wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić 
Zamawiającego. 
 
9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub 

brak telefonu) nie będą rozpatrywane. 
 
10. Firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EFEKT zastrzega sobie prawo do wstrzymania 
zamówień wzbudzających wątpliwości. 
 
11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.dlahodowcow.pl są podane w 
złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). 
 
12. Firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EFEKT wystawia rachunek lub fakturę VAT na 
zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP. 
 
13. Firma prowadzi Sprzedaż wysyłkową z możliwością bezpłatnego odbioru towaru w siedzibie 
sklepu (po wcześniejszym umówieniu). 

III. Odstąpienie od umowy 

 

 



14. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) 

może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku 

Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. 

 

Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie www.dlahodowcow.pl, należy złożyć 

Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@dlahodowcow.pl. 

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę 

należy nadać na adres P.W.EFEKT Krosin 7b, 64-710 Połajewo. 

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać 

tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): 
 

[adres sprzedającego] 

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy 

sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numer zamówienia 

[numer] . 

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . 

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] 

Login: [login kupującego] 

Adres: [adres kupującego] 

Data: [data odstąpienia od umowy] 

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] 

 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy (należy wybrać jedną z wersji): 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania 

Towaru. 

  

Warunki składania zamówienia: 

 Umożliwiamy składanie zamówienia poprzez formularz sklepu internetowego dla 

zarejestrowanych użytkowników sklepu również dla osób nie posiadających konta w 

naszym sklepie. Istnieje możliwość zakupu również poprzez wysłanie zamówienia na 

adres e-mail: sklep@dlahodowcow.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 531 

600 603. 

 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu - przez cały 

rok. Wszystkie zamówienia złożone do godz. 12.00 w dni powszednie realizowane są 

tego samego dnia. W innym przypadku zamówienia realizowane są w kolejnym dniu 

powszednim. 

 Kupujący po złożeniu zamówienia zobowiązany jest do podania numeru telefonu, 

adresu e-mail potrzebnych do potwierdzenia zamówienia oraz adresu do wysyłki 

zamówienia. UWAGA: proszę o sprawdzenie poprawności przesyłanych danych 

szczególnie adresu do wysyłki gdyż koszt przesyłki nadanej na błędny adres 

pokrywa kupujący ( koszt przesyłki w obydwie strony ). 

 Zamówienia bez podanych wymaganych danych tj. imię, nazwisko, numer telefonu, 

adres e-mail, adres do wysyłki nie będą realizowane. 



 Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami BRUTTO (zawierają 

podatek VAT) wyrażone są w złotych polskich. 

 Towar wysyłamy tylko na terenie Polski. 

 Kupujący może zrezygnować z zamówienia w przeciągu 24h od momentu złożenia 

zamówienia - jedynie w formie telefonicznej pod nr telefonu : 531 600 603. 

 W momencie rezygnacji z zamówienia po wysłaniu przesyłki do zamawiającego, 

ponosi on wszystkie koszty związane z wysyłką paczki w obydwie strony. 
 Podane ceny wysyłek dotyczą standardowych paczek tzn. waga paczki maksymalnie 

31,5 kg, długość 3 krawędzi nie przekraczająca 200 cm. 

 Koszt wysyłki pokrywa kupujący, koszt ten może ulec zmianie jeżeli zamówiona 

paczka będzie większa niż określona powyżej jako STANDARDOWA. 

  

Zwroty towarów: 

 Sklep dlaHodowcow.pl umożliwia zwrot zamówionych towarów pod warunkiem, że 

towar jest oryginalnie zamknięty, nie był nigdy używany, zapakowany w oryginalne 

opakowanie, dostarczone w komplecie (wraz z dołączonym osprzętem). Zwrot 

pieniędzy za zamówiony towar wysyłamy na podane konto w terminie do 14 dni 

roboczych. 

 Wszystkie koszty związane ze zwrotem towaru pokrywa zamawiający. 

 Sklep dlaHodowcow.pl pokrywa koszty zamówienia wynikające z błędów realizacji 

zamówienia przez nasz sklep.  

 Każdy zamawiający ma prawo do zwrotu zamówionego towaru w terminie nie 

przekraczającym 14 dni od dnia otrzymania towaru. 

 W przypadku reklamacji lub zwrotów towaru należy skontaktować się z naszym 

sklepem sklep@dlahodowcow.pl lub telefonicznie 531 600 603. Konieczne jest 

wówczas dostarczenie produktu na podany adres wraz z podaniem numeru 

zamówienia oraz dokumentem potwierdzającym zakup towaru. 

 Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz 

braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności 

dostawcy przesyłki. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z 

dostarczycielem protokołu reklamacyjnego. 

  

 Zamówienie złożone w naszym sklepie internetowym również zamówienia e-

mailowe oraz telefoniczne oznaczają akceptację powyższych warunków.  

 


