
REGULAMIN RUN4FUN.PL OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 ROKU 

I. Warunki ogólne 
1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.run4fun.pl, prowadzony jest przez firmę 

Run4Fun.pl, wpisaną w ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecina pod 
numerem P/044120/07, będącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, 
któremu nadano NIP: 852-225-85-17 oraz REGON: 320341986. 

II. Oferta 
1. Zawartość sklepu internetowego Run4Fun.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu 

cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia 
umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru. 

2. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym Run4Fun.pl są wartościami brutto wyrażonymi 
w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

3. Run4Fun.pl dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w 
sklepie produktów, były najbardziej jak to możliwe, zgodne z rzeczywistością. 

4. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której z przyczyn obiektywnych, zamówionego towaru nie będzie w 
magazynie, Klient jest bezzwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między 
zmianą kupowanego towaru na inny, dłuższym czasem realizacji lub rezygnacją z zamówienia. 

III. Zamówienia i płatności 
1. Zamówienia można składać na trzy sposoby: 

- poprzez formularz zamówieniowy dostępny na stronie internetowej www.run4fun.pl 
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@run4fun.pl 
- telefonicznie pod numerem +48 790 550 005 

2. Dostępne są dwie formy płatności: 
- przelew na konto w mBank BRE Bank S.A.: 79114020040000310246436219 
- zaliczenie pocztowe 

3. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail, pod 
którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia. 

4. System automatycznie potwierdza przyjęcie zamówienia zaraz po jego dokonaniu, wysyłając 
informację e-mailem. Jeżeli to nie nastąpi, może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu 
zamówienia dane były błędne lub nastąpił błąd w działaniu systemu teleinformatycznego. W 
takim przypadku prosimy o jak najszybszy kontakt. 

5. Firma Run4Fun.pl nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z 
powodu błędnie podanego adresu. W takiej sytuacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia 
opłaty za powtórną przesyłkę. 

6. Do każdej przesyłki dołączony zostaje dowód zakupu, będący dokumentem uprawniającym do 
korzystania z prawa gwarancji, reklamacji lub zwrotu towaru. 

7. Run4Fun.pl wystawia faktury VAT na życzenie Klienta. Aby ją otrzymać należy zaznaczyć 
odpowiednie pole wyboru podczas procesu składania zamówienia. 

8. Zamówione towary są dostarczane na adres do wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
9. Oferta ważna tylko na terenie Polski. 

IV. Reklamacje i zwroty 
1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez 

podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od 
zawarcia umowy. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy 
się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do 
zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2. W każdym przypadku reklamacji prosimy o kontakt z firmą Run4Fun.pl drogą elektroniczną na 
adres sklep@run4fun.pl lub pod nr tel. +48 790 550 005. Dołożymy wszelkich starań by znaleźć 
najlepsze rozwiązanie. 

3. Zwracane produkty prosimy przesłać na adres wskazany przez obsługę sklepu. 



4. Przy rezygnacji z zamówienia lub jego części, wartość zwracanego zamówienia przekazywana 
jest na konto bankowe wskazane przez Klienta. 

5. Do przesyłki zawierającej zwracane produkty prosimy dołączyć oryginał paragonu/faktury. 
6. Przesyłki wysyłane na koszt Firmy Run4Fun.pl nie będą odbierane. 
7. W przypadku, gdy rozmiar towaru wybrany przez kupującego okaże się nieprawidłowy, istnieje 

możliwość wymiany towaru na prośbę Klienta, z zastrzeżeniem, iż koszty zwrotu i wysyłki 
pokrywa Klient. 

V. Kupony Rabatowe 
1. Kupon Rabatowy upoważnia do rabatu (z dokładnością do 0,01 zł) na produkty nieobjęte 

promocją lub wyprzedażą. 
2. Kupon Rabatowy może być wykorzystany tylko jeden raz. 
3. Kupon Rabatowy nie może być wykorzystany przez jego właściciela. 
4. Termin ważności Kuponu Rabatowego wynosi trzy miesiące od dnia wygenerowania Kuponu 

Rabatowego. 
5. W przypadku zwrotu lub wymiany towarów, do zakupu których użyto Kuponu Rabatowego, 

Kupon Rabatowy nie będzie mógł być ponownie wykorzystany, a procent wartości zamówienia 
nie zostanie przekazany na konto właściciela Kuponu Rabatowego. 

6. Kupony Rabatowe mogą być wykorzystane jedynie w przypadku zakupów dokonywanych 
poprzez formularz sprzedaży w sklepie internetowym. 

VI. Portfel Klienta 
1. Właściciel Kuponu Rabatowego otrzymuje do swojego Portfela Klienta 5% wartości produktów 

(z dokładnością do 0,01 zł) z zamówienia złożonego z wykorzystaniem Kuponu Rabatowego. 
2. Środki pochodzące z wykorzystanego Kuponu Rabatowego naliczane są właścicielowi Kuponu 

Rabatowego po czternastu dniach od dostarczenia zamówienia Klientowi. 
3. Środki zebrane w Portfelu Klienta zostaną automatycznie wykorzystane przy kolejnym 

zamówieniu. 
4. W przypadku gdy wartość przyznana z Portfela Klienta jest równa wartości zamawianego towaru, 

cena tego towaru jest ustalana na kwotę 0,01 zł. 
5. W przypadku zwrotu lub wymiany towarów, do zakupu których użyto środków z Portfela Klienta, 

środki te nie zostaną zwrócone Klientowi. 
6. Środki zebrane w Portfelu Klienta mogą być wykorzystane jedynie w przypadku zakupów 

dokonywanych poprzez formularz sprzedaży w sklepie internetowym. 
7. Środki zebrane w Portfelu Klienta nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny. 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Run4Fun.pl. 
2. Regulamin Sklepu Internetowego Run4Fun.pl nie ogranicza praw klientów wynikających z 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy 
z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz 
ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o 
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.). 

 


