
Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa 
sposoby.

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów 
umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego 
regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane 
na adres Sprzedającego (Hello Fashion! Al. Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław).

W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze 
indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne 
przepisy prawa. 

Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z 
art. 71 k.c.).

REGULAMIN

1. Sklep Brylove.pl jest prowadzony przez firmę:

Hello Fashion!
Al. Wiśniowa 81
53-126 Wrocław

NIP: 747-169-05-80

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

3. Zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o 
czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

4. Realizacja zamówień następuje w terminie podanym w opisie produktu, a w przypadku 
zamówień składających się z wielu produktów w najdłuższym terminie spośród terminów 
podanych na kartach wszystkich produktów.

5. Realizacja zamówienia może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części 
wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej wartości 
zamówienia lub zgody Sprzedającego  na wysłanie zamówienia  za obraniem (płatnego 
przy odbiorze).

6. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży jest wysyłany 
wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu 
zamówienia adres.

7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie na zasadach rękojmi.

8. Klient przed odebraniem przesyłki powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo 



uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i 
w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się 
ze Sprzedającym. 

9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są 
cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który 
określony jest w cenniku dostaw.

10.Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klient będący osobą 
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą podając przy składaniu zamówienia swoje 
dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego 
w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, 
poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 
11. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni 
drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie 
zostanie wysłane co najmniej na 10 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

12. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Sprzedaż 
Hurtowa. 

13. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego
w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, 
Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi 
najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 
1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i 
funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może 
mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej 
funkcjonalności sklepu brylove.pl, należy je wszystkie wyłączyć. 

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie 
obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo
i rzeczowo.


