
Regulamin  

  

1. Miniio Workshops Bogusław Saganowski, Rzeczna 6, 03-794 Warszawa, NIP 1130763435,  

zwana dalej Miniio prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.  

  

2. Zamówienia są przyjmowane ze strony www.miniio.com  

  

3. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje pocztą elektroniczną wiadomość z potwierdzeniem  

przyjęcia zamówienia i jego szczegółów.  

  

4. Wprowadzanie zmian w zamówieniu standardowym możliwe jest poprzez kontakt z obsługą  

sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem miniio@miniio.com  

  

5. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w  

chwili złożenia przez klienta zamówienia. Miniio 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. Dostawa towaru jest realizowana w sposób wskazany przez Klienta w zamówieniu. Czas  

realizacji zamówienia może wynieść od 2 do 7 dni w zależności od stanu magazynowego.  

Czas realizacji zamówienia to czas pomiędzy zaksięgowaniem wpłaty na rachunku Miniio a 

przekazaniem towaru kurierowi. Wszystkie zamówienia są wysyłane przesyłkami kurierskimi. 

Wysłanie przesyłki potwierdzone jest e-mailem.  

  

7. W przypadku płatności z góry przelewem na konto przesyłka zostanie wysłana po zaksięgowaniu  

wpłaty na rachunku bankowym Miniio.   

8. Klient może odstąpię od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego Miniio bez  



podania przyczyny, przesyłając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od daty odebrania  

przesyłki. Otrzymany towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była 

konieczna w granicach zwykłego zarządu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych 

przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem 

wskazanym w zamówieniu. Adres do zwrotu: Miniio Workshops Bogusław Saganowski, Rzeczna 6, 03-

794 Warszawa.  

  

9. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń paczki lub śladów jej otwierania a także oczywistych,  

dających się łatwo zaobserwować natychmiast po otwarciu paczki, uszkodzeń mechanicznych towaru  

Powstałych w transporcie, klient powinien w obecności dostawcy sporządzić protokół szkody nie  

Przyjmując towaru.  

  

10. Miniio nie odpowiada za uszkodzenia towaru, o których mowa w punkcie poprzednim, jeżeli  

klient przy odbiorze przesyłki pominął je celowo albo przez niezachowanie należytej staranności.  

  

11. Jeżeli odsyłany towar ulegnie uszkodzeniu na skutek niewłaściwego zapakowania przez klienta,  

sklep zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość powstałej szkody.  

  

12. W przypadku wymiany należy odesłać towar na adres Miniio: Miniio Workshops Bogusław  

Saganowski, Rzeczna 6, 03-794 Warszawa  

  

13. W przypadku uwzględnionej reklamacji Miniio zwraca klientowi koszt wysyłki. Miniio nie  

przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.  

  

14. Zwrot, reklamacja lub wymiana nie uwzględniona będą skutkować odesłaniem towaru do klienta 

na jego koszt.  

  

15. Firma Miniio nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na  

rachunek osoby poszkodowanej. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacja transakcji w sklepie  



internetowym www.miniio.com strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie Stron. W przypadku  

braku porozumienia rozstrzygniecie sporu zostanie oddane właściwemu rzeczowo sądowi.  

  

16. Miniio nie odpowiada za ewentualną niezgodnośd z zamówieniem kolorystyki lub drobnych detali  

wykooczeniowych dostarczonego klientowi towaru, wynikającą z parametrów obrazu wyświetlanego  

przez urządzenie wykorzystane do złożenia zamówienia.  

  

17. Dane osobowe podawane podczas rejestracji klienta będą przetwarzane przez Miniio wyłącznie w  

celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane osobom trzecim.  

  

18. Właścicielem wszelkich praw do całości strony (mechanizmy i grafika), zdjęć oraz opisów  

umieszczonych w serwisie www.miniio.com jest Miniio. Kopiowanie, przetwarzanie i  

rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez jej zgody jest zabronione i stanowi  

naruszenie praw autorskich.  

  

19. Oferowane produkty są przeznaczone do zabawy dla dzieci w wieku powyżej lat 6.  

  

20. Miniio zastrzega sobie prawo do przerywania funkcjonowania sklepu, w szczególności z powodów  

techniczno-organizacyjnych oraz do całkowitego zaprzestania działalności..   

21. Złożenie zamówienia na stronie www.miniio.com oznacza akceptacje powyższego regulaminu.  

  

22. Zmiany niniejszego regulaminu będą ogłaszane na stronie www.miniio.com na 30 dni  

przed wejściem w życie i będą dla klientów wiążące w zakresie nowo zawieranych umów po  

zaakceptowaniu regulaminu w zmienionej formie.  

 


