
Regulamin Sklepu Internetowego btcnet.pl
Sklep Internetowy btcnet.pl jest prowadzony przez firmę BEARING TRADE CENTRE Bartosz Bugla o następującym 
adresie i danych rejestrowych: Raciborska 125d, 44-210 Rybnik, NIP: 6423124385, REGON: 241764386 (dalej: 
„Firma”).

§1 Postanowienia ogólne
1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego btcnet.pl, składania zamówień na produkty 
dostępne w Sklepie Internetowym btcnet.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta 
ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady 
składania i rozpatrywania reklamacji.
2.Do korzystania ze Sklepu Internetowego btcnet.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego btcnet.pl 
oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego btcnet.pl zgodnie z jego 
przeznaczeniem.
4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe 
funkcjonowanie Sklepu Internetowego btcnet.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość 
Sklepu Internetowego btcnet.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego btcnet.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w 
szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego btcnet.pl jakiejkolwiek 
działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
5. Firma w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym 
przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego btcnet.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób 
trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego btcnet.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego btcnet.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień 
przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego btcnet.pl wymaga zarejestrowania się 
zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.

§ 2 Rejestracja
1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym btcnet.pl.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz 
rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu 
Internetowego btcnet.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną 
oraz do realizacji zamówień Klienta.
2. Rejestracja w Sklepie Internetowym btcnet.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego 
btcnet.pl, są nieodpłatne.
3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym btcnet.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych 
podanych w formularzu rejestracyjnym.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego btcnet.pl
1. Logowanie do Sklepu Internetowego btcnet.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail 
oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta.
2. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy: loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym 
btcnet.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie 
działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym btcnet.pl jest Klient, 
przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta

§ 4 Informacje o produktach
1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego btcnet.pl stanowią zaproszenie do 
zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego btcnet.pl:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości 
oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt 
zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez 
Klienta.



§ 5 Warunki realizacji zamówień
1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego btcnet.pl przez 7 
(siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia należy:
a) zalogować się do Sklepu Internetowego btcnet.pl;
b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania 
dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura 
VAT;
f) kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie”;
3. Firma uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.
4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego 
produktu.
5. Firma zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych 
produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.
6. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Firma będzie zwolniona z obowiązku 
realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru 
tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Firma będzie zwolniona z obowiązku jego 
realizacji w pozostałym zakresie);
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja 
nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających 
się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił 
dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
7. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 6 
niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie 
leżących po stronie Firmy), Firma dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w 
terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty 
elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana.
8. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu (w tym 
również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Firmy), Firma 
może anulować zamówienie w całości.
9. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 8-7 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za 
przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Firma zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku 
realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
10. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub 
niedokładnego adresu, Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu 
przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
11. Postanowienia niniejszego § 5 dotyczą jedynie umów zawieranych z konsumentami.

§ 6 Czas realizacji zamówień
1. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej 
pod wskazany przez Klienta adres lub odebrany osobiście w siedzibie Firmy
3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta 
nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 7 Warunki reklamacji
1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia 
reklamacji w ciągu 1 (jednego) roku od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie jednego miesięcy od dnia, w 
którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Firmę o stwierdzonej niezgodności.
2. Firma w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie 
dalszego postępowania.



3. Warunkiem koniecznym, aby Firma rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego 
produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Firmy i opisem reklamacji.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Firma naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt 
na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 
(czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. Postanowienia niniejszego § 5 dotyczą jedynie umów zawieranych z konsumentami.

§ 8 Warunki gwarancji
1. Produkty sprzedawane przez Firmę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Firma 
nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt 
posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – bezpośrednio u gwaranta
3. Postanowienia § 8 dotyczą jedynie umów zawieranych z konsumentami.

§ 9 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do 
wysyłki składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu Firmie.
2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym btcnet.pl w zakresie niezwiązanym z jego 
działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w 
Sklepie Internetowym btcnet.pl bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).
3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w 
ust. 2 powyżej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Firmie produktu w stanie niezmienionym, chyba że 
zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu w 
terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. 
Firma zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta należność.
4. Postanowienia § 9 dotyczą jedynie umów zawieranych z konsumentami.

§ 10 Dane osobowe
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji 
konta w Sklepie Internetowym btcnet.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego btcnet.pl, w tym 
dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym btcnet.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, 
jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Firmę 
usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym btcnet.pl
2. Firma przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania 
umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym btcnet.pl, a w przypadku wyrażenia 
przez Klienta zgody, o której mowa w § 11 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu 
przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
3. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§ 11 Newsletter
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną. 
W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej 
biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego btcnet.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez 
Firmę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, poprzez złożenie oświadczenie Firmie.

§ 12 Postanowienia końcowe
1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego btcnet.pl nie stanowią oferty w rozumieniu 
kodeksu cywilnego.
2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez 
administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za 
usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu 
cywilnego oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta



4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego btcnet.pl używane są w celach 
identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej 
(Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
5. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Firmie statystyk swojej obecności i 
aktywności w Sklepie Internetowym btcnet.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy 
aktywności Klientów.
6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy btcnet.pl korzysta z 
informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy 
każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić 
ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż 
nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego btcnet.pl. 
Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu 
Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego 
a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy.
8. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i 
organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 7 dni od 
momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego btcnet.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez 
Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.


