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§ 1. [Postanowienia ogólne]
Regulamin sklepu internetowego (dalej zwany Regulaminem) określa zasady działania sklepu
internetowego (zwany dalej Sklepem) prowadzonego pod nazwą GIGAKASA oraz warunki zawierania i
realizacji umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu przez PHU Fides (zwany dalej
Sprzedawcą) z nabywcami.
Przedmiotem sprzedaży są czasowe kody do gry w programie informatycznym Ruletka
Matematyczna. Program dostępny jest pod adresem: www.gigakasa.net
Niniejszy regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz Nabywcą.
Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę działającego pod firmą PHU Fides Sp. z o.o z
siedzibą w Świebodzinie pod adresem Os.Łużyckie 39K numer NIP 927-010-19-68, numer REGON
970002628, KRS 0000180186.
Sklep internetowy jest prowadzony pod adresem internetowym:
http://www.gigakasa.net/oplaty.php

§ 2. [Rejestracja użytkownika]
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu jest prawidłowa
rejestracja Nabywcy poprzez prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza rejestracyjnego.
W przypadku płatności przelewem/kartą kredytową Nabywca w prawidłowo wypełnionym
formularzu rejestracyjnym powinien podać swoje następujące dane:
- imię i nazwisko;
- adres e-mail.
Na adres e-mail zostaną wysłane komunikaty związane z transakcją oraz przedmiot zakupu: kod do
gry.
Prawidłowa rejestracja zostanie potwierdzona poprzez wyświetlenie komunikatu systemu o
poprawnym zakończeniu procesu transakcji.
W przypadku płatności SMSem kupujący nie wypełnia żadnego formularza. Na numer telefonu
dzwoniącego zostanie wysłany przedmiot zakupu: kod do gry.

Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z podania przez Nabywcę, w formularzu
rejestracyjnym, niepoprawnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, spowodowanych w
szczególności (ale nie wyłącznie) przez błędne wprowadzenie danych kontaktowych.

§ 3.[ Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji]
W celu złożenia zamówienia Nabywca powinien określić towar, który zamierza nabyć oraz sposób
płatności.
Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie na stronie internetowej gigakasy, w zakładce
OPŁATY, czasu /okresu/ działania kodu oraz sposobu płatności.
Po złożeniu zamówienia, system automatycznie wysyła do nabywcy na jego adres e-mail
potwierdzenie złożenia zamówienia. W potwierdzeniu znajdują się informacje o:
- numerze zamówienia,
- informacje: Kod aktywacyjny zostanie przesłany na adres e-mail podany w formularzu po
zakończeniu transakcji.
- adres dla reklamacji: Wszelkie pytania oraz reklamacje proszę zgłaszać na adres
poczta@gigakasa.net powołując się numer zamówienia:
Przekazanie zamówienia do realizacji, to jest w celu dostarczenia kodu do gry nabywcy, następuje
niezwłocznie po pojawieniu się wpłaty na koncie sprzedającego.

§ 4. [Płatność]
Nabywca powinien dokonać zapłaty za zamówione towary za pomocą następujących form płatności:
- przelew elektroniczny/karta płatnicza - przelew następuje za pomocą karty płatniczej typu Visa,
MasterCard, oraz American Express (płatność uznaje się za dokonaną z chwilą autoryzacji karty) lub
za pośrednictwem serwisu transakcyjnego banku, w którym Nabywca posiada konto z możliwością
dokonywania przelewów internetowych.
- PayPalem
- SMS
Na płatność składa się cena towaru wraz kosztem dostarczenia towaru.
W przypadku, gdy nabywca nie dokonał płatności w terminie do 3 dni od dnia złożenia zamówienia,
Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia.
Kupujący ma możliwość wyboru czasu aktywności kodu. W zależności od wybranego czasu działania
kodu zmienia się wartość opłaty:
- przelew / karta
4 godz. - 2 zł
3 dni - 5 zł
30 dni - 46 zł
zakup programu - 200 zł
-PayPal
2 godz. - 2 zł
3 dni - 6 zł

30 dni - 50 zł
zakup programu - 200 zł
- SMS
2 dni - 11 zł
5 dni - 23 zł
7 dni - 31 zł
Płatność SMS i PayPalem może być dokonywana w walucie obcej. Bank automatycznie przelicza
należność po bieżącym kursie.

§ 5. [Dostarczenie towaru]
Towar, kod do gry, zostanie dostarczony na podany adres e-mail bądź numer telefonu z którego
wysłano SMSa natychmiast po potwierdzeniu przez Bank o wpłacie środków na konto sprzedającego.

§ 6. [Szczególne prawa nabywcy będącego konsumentem]
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zawierania umów z konsumentem na
odległość, za pomocą środków komunikowania na odległość, Nabywcy w rozumieniu tego
regulaminu, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
Do odstąpienia od umowy dochodzi przez złożenie przez Nabywcę oświadczenia na piśmie o
odstąpieniu od umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone Sprzedawcy w terminie do 14 dni liczonych od dnia
dostarczenia Nabywcy towaru. Dla skuteczności odstąpienia nie jest wymagane podanie w
oświadczeniu nabywcy przyczyn odstąpienia.
Towar może być zwrócony tylko wtedy, gdy nie był używany.
Sprzedawca zwraca Nabywcy cenę towaru, przelewem na konto wskazane przez Nabywcę w
oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Zwrot nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania
oświadczenia przed Sprzedawcę.

§ 7. [Reklamacje]
Zgodnie z przepisami ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej, Sprzedawca odpowiada wobec Nabywcy będącego konsumentem za niezgodność
towaru z umową w chwili dostarczenia towaru Nabywcy, bez względu na wybraną przez niego formę
płatności;
W wypadku niezgodności towaru z umową, Nabywca może żądać doprowadzenia towaru do stanu
zgodnego z umową przez bezpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy chyba, że naprawa lub
wymiana towaru na nowy są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
Reklamacje należy składać za pomocą przesyłki pocztowej lub wiadomości e-mail wysłanej na adres
(lub adres poczty internetowej) Sprzedawcy.
Złożenie reklamacji zostaje potwierdzone poprzez wysłanie na adres e-mail Nabywcy informacji o
przyjęciu reklamacji zawierającej miedzy innymi numer reklamacji w terminie do 14 dni.

§ 8. [Ochrona danych osobowych]
Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w zakresie, jakim jest to
konieczne dla realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Stronami.
Wszelkie dane osobowe Nabywcy, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, które
Sprzedawca gromadzi i przetwarza w zakresie określonym w pkt. 1, będą przechowywane oraz
przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz.926. ze zm), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Zgodnie z przepisami ustawy określonej w pkt. 2, Nabywcy przysługuje prawo do wglądu, aktualizacji
oraz korekty swoich danych przetwarzanych przez Sprzedawcę.

§ 9. [Postanowienia końcowe]
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą w pierwszej kolejności
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczególnych regulujących sprzedaż konsumencką.
W przypadku rozbieżności lub sporów dotyczących postanowień regulaminu, Strony zobowiązują się
do rozwiązania ich na drodze polubownej. W przypadku gdyby starania te nie przyniosły rezultatu
sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
Regulamin oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy są również dostępne na stronie sklepu
internetowego, w formacie umożliwiającym pobranie ich przez Nabywcę.
Regulamin wszedł w życie w dniu 1 lutego 2012 roku.

