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korzystania ze strony artomyst.com 

 

 

 

 

 
Sklep internetowy dostępny pod adresem artomyst.com jest własnością firma Marek Mystkowski, al. KEN 

36/112B, 02-797 Warszawa, NIP: 7221633411, REGON: 384811353.  

Kontakt możliwy za pomocą e-mail: help@artomyst.com, lub na adres biura Marek Mystkowski, al. KEN 

36/112B, 02-797 Warszawa.  

Adres do zwrotu produktów: Marek Mystkowski, ul. Bartycka 26/9, 00-716 Warszawa. 

Pod tym adresem nie ma możliwości zakupu oraz oglądania produktów. Adres służy wyłącznie do 

odbierania korespondencji i przesyłek.  

Do zwracanego produktu należy dołączyć Formularz zwrotu towaru dostępny na końcu tego regulaminu. 

1. Definicje 
1.1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem artomyst.com 

1.2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba 

prawna, działająca za pośrednictwem swoich organów lub przedstawicieli, korzystająca ze Sklepu. 

1.3. Konsument – osoba fizyczna będąca Klientem Sklepu, dokonująca zakupów w celu bezpośrednio 

niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

1.4. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego artomyst.com określa zasady składania i 

przyjmowania zamówień, w tym moment zawarcia umowy, warunki realizacji umowy sprzedaży, 

uprawnienia kupującego będącego konsumentem, a związane z odstąpieniem od umowy oraz 

tryb postępowania reklamacyjnego jak również zasady świadczenia usługi elektronicznej i 

przetwarzania danych osobowych. 

1.5. Formularz zamówienia - formularz dostępny na stronie artomyst.com umożliwiający złożenie 

zamówienia zakupu towarów oferowanych przez Sklep. 

1.6. Usługa elektroniczna – usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia w 

Sklepie za pośrednictwem Formularza zamówienia. 

1.7. Dzień roboczy - dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy w 

rozumieniu ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. 

1.8. Zamówienie – oświadczenie Klienta lub Sprzedawcy stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy 

sprzedaży towaru oferowanego przez Sklep. Zamówienie może być złożone za pośrednictwem 

Formularza zamówienia lub za pomocą e-mail pod adresem help@artomyst.com 

1.9. Prawo przewozowe – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. Nr 53, poz. 

272 ze zm.) 

1.10. Produkt – rzecz ruchoma nabywana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu. 

1.11. Adres magazynu Sprzedawcy – adres magazynu Sprzedawcy na który należy odsyłać 

reklamowane produkty. Pod tym adresem nie ma możliwości zakupu oraz oglądania produktów. 

Adres służy wyłącznie do odbierania korespondencji i przesyłek. Paczki z płatnością przy odbiorze 

oraz przekazy pieniężne nie będą odbierane. 

Adres magazynu Sprzedawcy:  Marek Mystkowski, ul. Bartycka 26/9, 00-716 Warszawa. 
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2. Postanowienia ogólne 
2.1. Złożenie zamówienia przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego artomyst.com jest 

równoważne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

2.2. Treść niniejszego regulaminu można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego 

wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w 

pamięci komputera. 

2.3. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania ze strony 

internetowej https://get.adobe.com/reader/. 

2.4. Do prawidłowego korzystania ze strony artomyst.com (systemu teleinformatycznego) wymagane 

jest posługiwanie się komputerem, tabletem, laptopem, netbookiem, notebookiem, telefonem lub 

innym urządzeniem multimedialnym z dostępem do Internetu, dostępem do poczty elektronicznej 

oraz korzystania z przeglądarki internetowej, zainstalowanej na jednym z ww. urządzeń, Mozilla 

Firefox w wersji 45 lub wyższej, Edge w wersji 93 i wyższej, Opera w wersji 79 i wyższej, Google 

Chrome w wersji 93 i wyższej, Chrome for Android w wersji 105 i wyższej, a także włączona w 

przeglądarce internetowej obsługa plików cookies.70 

3. Składanie zamówień 
3.1. Składać zamówienia mogą pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz osoby prawne, za pośrednictwem ich przedstawicieli. 

3.2. Osoby niepełnoletnie oraz ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych mogą składać 

zamówienia jedynie za wiedzą i zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. 

3.3. Ceny wskazane na stronie Sklepu artomyst.com są cenami brutto i wyrażone w walucie podanej 

obok ceny, domyślnie są w złotych polskich (PLN). 

3.4. Zamówienia można składać z opcją: 

a) przedpłaty (płatność z góry przez wybranego pośrednika płatności online), 

b) pobraniem (płatność w momencie otrzymania przesyłki z zamówionymi produktami).  

3.5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży produktów przedstawionych na stronie sklepu 

internetowego artomyst.com jest: 

a) złożenie zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie 

Sklepu i kliknięcie „Potwierdzam i zamawiam” na stronie koszyka, 

b) podanie danych osobowych, niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży i dostarczenia 

paczki: imię i nazwisko, adres doręczenia przesyłki, numer telefonu, adres 

e-mail oraz nazwy i ceny zamówionych produktów, a także sposób ich dostawy. W przypadku 

Klienta prowadzącego działalność gospodarczą (zawodową) i składającego zamówienie w 

związku z tą działalnością także numer NIP, 

c) potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, potwierdzenie obejmuje 

co najmniej: nazwę handlową produktu, ilość zamówionych egzemplarzy oraz cenę 

poszczególnych egzemplarzy i cenę obejmującą całość zamówienia, a także koszt przesyłki 

uzależniony od opcji zamówienia, 

d) opłacenie zamówienia za pomocą pośrednika płatności (w przypadku zamówienia z opcją 

przedpłaty).  

3.6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest przesyłane na adres e-mail Kupującego 

wskazany przez niego w Formularzu zamówienia. 

3.7. Przystąpienie do realizacji zamówienia (wysyłka zamówionego towaru) następuje najpóźniej w 6 

dniu roboczym po dniu, w którym zostało złożone zamówienie lub w 7 dniu roboczym w 

przypadku złożenia zamówienia w dniu wolnym od pracy. 

3.8. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia w przypadku: 

https://get.adobe.com/reader/


 

a) braku płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Kupującego 

potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji  (dotyczy opcji zamówienia z przedpłatą), 

b) braku wskazania w formularzu zamówienia wszystkich danych niezbędnych do realizacji 

zamówienia. 

c) podania błędnych danych do realizacji zamówienia 

3.9. Do zamówienia mogą być doliczane koszty przesyłki za pośrednictwem DPD lub innego operatora 

pocztowego, w tym firmy kurierskiej, ustalone zgodnie z obowiązującymi i opublikowanymi przez 

te podmioty cennikami (dostępnymi podczas składania zamówienia) oraz wyborem Klienta. 

3.10. W przypadku gdy Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu braku dostępności 

zamówionego produktu, zwróci Kupującemu wpłacone przez niego pieniądze na poczet ceny 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o niemożliwości realizacji 

zamówienia, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

ponad 30 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. 

3.11. Kupujący może anulować zamówienie do momentu przystąpienia przez Sprzedawcę do jego 

realizacji. 

3.12. Ceny produktów przedstawionych na stronie Sklepu mogą ulec zmianie, jednakże nie dotyczy to 

cen produktów, które zostały potwierdzone przez Sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia. 

3.13. Zakup Produktu w Sklepie wiąże się z obowiązkiem poniesienia kosztów jego dostarczenia do 

Konsumenta zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem dostawy oraz cennikiem usług 

przewoźnika lub operatora pocztowego. 

4. Realizacja zamówienia 
4.1. Sklep wysyła przesyłki na adres wskazany w zamówieniu, wobec czego zaleca się sprawdzenie 

prawidłowości adresu w otrzymanym od Sprzedawcy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, gdyż 

błędnie podany adres może skutkować opóźnieniami w realizacji zamówienia lub jego 

anulowaniu. 

4.2. Wysyłając towar Sklep zapewnia sposób opakowania odpowiadający właściwościom rzeczy i 

zapewniający jej nienaruszalność. 

4.3. Z uwagi na przepisy Prawa przewozowego i wynikające z tych przepisów uprawnienia 

reklamacyjne za uszkodzenie lub zniszczenie przesyłki w transporcie, zaleca się sprawdzenie w 

obecności kuriera (doręczyciela) nienaruszalności taśm zabezpieczających opakowanie oraz w 

miarę możliwości zawartości przesyłki, w szczególności, czy nie nosi śladów uszkodzeń 

mechanicznych i braków ilościowych. 

4.4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub towaru zaleca się sporządzenie protokołu na tą 

okoliczność w obecności kuriera lub w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki. 

4.5. Reklamacje uszkodzeń lub braków powstałych podczas przesyłki przysługują – zgodnie z Prawem 

przewozowym - co do zasady odbiorcy przesyłki. 

4.6. W przypadku realizacji zamówienia z opcją za pobraniem Sprzedawca zastrzega sobie prawo 

własności zamówionego towaru, do momentu uiszczenia przez Kupującego pełnej ceny za 

zamówiony towar. 

5. Prawo odstąpienia od umowy 
5.1. Klient będący Konsumentem, może w terminie 14 dni od dnia odebrania rzeczy od przewoźnika 

(firmy kurierskiej lub operatora pocztowego) lub osobę przez niego wskazaną, odstąpić od umowy 

nabycia Produktu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów: 

5.1.1.  kosztów transportu do Kupującego oraz kosztu odesłania towaru do Sprzedawcy 



 

5.1.2.  kosztów bezpośrednio związanych ze zwrotem rzeczy (np.: kosztów opakowania i 

zabezpieczenia przesyłki). 

5.2. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zalecamy wydrukowanie i uzupełnienie 

Formularz zwrotu towaru zawarty na końcu tego regulamin. 

5.3. Do zachowania terminu 14 dni na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed 

upływem tego terminu, o dacie wysłania przesyłki decyduje data stempla pocztowego lub data 

nadania paczki w przypadku usług kurierskich. 

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktu umowę uważa się za niezawartą. 

5.5. Konsument jest zobowiązany zwrócić Produkt Sklepowi niezwłocznie nie później jednak niż w 

terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, do zachowania tego terminu wystarczy 

odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zaleca się zwrot Produktu w oryginalnym opakowaniu. 

5.6. Produkt należy odesłać na Adres magazynu Sprzedawcy: 

Marek Mystkowski, ul. Bartycka 26/9, 00-716 Warszawa. Odesłanie produktu na adres biura 

sprzedawcy może spowodować wydłużenie procesu o kolejne 14 dni. 

5.7. Sklep zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie nie później 

niż przed upływem 14 dni od dnia otrzymania zwracanego Produktu lub dostarczenia przez 

Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

5.8. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego dokonał 

Konsument lub podany przez konsumenta rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu 

zwrot następuje na ten rachunek. 

5.9. Konsument ponosi względem Sklepu odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej 

wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, 

cech i funkcjonowania rzeczy. 

5.10. Prawo odstąpienia od zakupu Produktu nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

5.10.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą 

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu 

świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

5.10.2.  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi 

przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do 

odstąpienia od umowy; 

5.10.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według 

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

5.10.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca 

krótki termin przydatności do użycia; 

5.10.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym 

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę 

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

5.10.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój 

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;  

5.10.7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy 

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało 

otwarte po dostarczeniu; 

5.10.8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o 

prenumeratę; 

5.10.9. zawartej w drodze aukcji publicznej; 



 

5.10.10.  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, 

przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, 

wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień 

lub okres świadczenia usługi; 

5.10.11.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli 

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem 

terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie 

prawa odstąpienia od umowy. 

6. Odpowiedzialność sklepu za wady 
6.1. Sklep jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli zakupiony Produkt ma wadę fizyczną lub 

prawną (rękojmia). 

6.2. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową. Gdy produkt jest uszkodzony i nie 

nadaje się do użycia.  

6.3. Na równi z zapewnieniem Sklepu traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego 

przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności 

gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku 

towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. 

6.4. Produkt ma wadę fizyczną uniemożliwiające jego użytkowanie. 

6.5. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem miesiąca od dnia wydania Produktu, 

domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na 

Konsumenta. 

6.6. Z chwilą wydania Produktu Konsumentowi przechodzą na Konsumenta korzyści i ciężary związane 

z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia (przejście 

niebezpieczeństwa na Konsumenta). 

6.7. Sklep nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości 

wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w 6.3 niniejszego regulaminu, jeżeli 

zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu 

na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana 

przed zawarciem umowy sprzedaży. 

6.8. Sklep nie odpowiada także za wady fizyczne, o których Konsument został poinformowany przez 

Sklep przed zakupem Produktu. 

6.9. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 

miesiąca, od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.  

6.10. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo 

usunięcia wady. 

6.11. Sklep jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym 

czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 

6.12. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności 

z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy albo w 

porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby 

nadmiernych kosztów. 

6.13. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu 

od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni 

wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli 

Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi 

wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad lub Sklep nie usunął wady. 



 

6.14. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany 

Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że 

doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest 

niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym 

przez Sklep (przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, 

rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie 

narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia). 

6.15. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej 

wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. 

6.16. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

6.17. Jeżeli spośród Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktu wolnego od 

wad, bez szkody dla Sklepu i Konsumenta, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy 

ogranicza się do Produktów wadliwych. 

6.18. Jeżeli z powodu wady fizycznej Produktu Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, 

nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sklep nie 

ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, 

kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych 

nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to 

przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie 

cywilnym. 

6.19. Powyższe stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia Produktu wolnego od wad zamiast 

Produktu wadliwego albo usunięcia wady przez Sklep. 

6.20. Jeżeli reklamacja Konsumenta, który zażądał wymiany wadliwego Produktu lub usunięcia wady 

albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a 

Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to 

uznał za uzasadnione. 

6.21. Reklamację proszę wysyłać pod adres poczty elektronicznej: help@artomyst.com , lub na adres 

pocztowy: Marek Mystkowski, ul. Bartycka 26/9, 00-716 Warszawa, wraz z Formularz zwrotu 

towaru dostępny na końcu tego regulaminu. 

7. Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną 

7.1. Świadczenie Usługi elektronicznej polegające na umożliwieniu Klientowi złożenie zamówienia za 

pomocą Formularza zamówienia jest nieodpłatne. 

7.2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia 

zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia następuje w momencie wejścia przez 

Klienta na stronę Sklepu, gdzie znajduje się Formularz zamówienia oraz rozpoczęcie jego 

wypełniania. 

7.3. Zakończenie lub wykonanie Usługi elektronicznej następuje w momencie złożenia zamówienia lub 

zaprzestania jego składania przez Klienta. 

8. Reklamacja usługi elektronicznej 

8.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej mogą być składane za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres e-mail : help@artomyst.com , lub na adres pocztowy Marek 

Mystkowski, al. KEN 36/112B, 02-797 Warszawa. 

8.2. Rozpatrzenie reklamacji usługi elektronicznej następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 

dni od dnia jej otrzymania.   
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8.3. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Klienta podany w 

reklamacji lub adres zwrotny listu. 

8.4. Zaleca się podanie poniższych informacji celem ułatwienia i szybszego rozpoznania reklamacji: 

rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości, dane kontaktowe w tym adres poczty elektronicznej. 

9. Postanowienia końcowe 

9.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, ustawy z 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy polskiego prawa. 

9.2. Wszelkie zmiany Regulaminu następują za wcześniejszym powiadomieniem na stronie Sklepu i 

mają zastosowanie wraz z pozostałymi zapisami Regulaminu do Klientów, którzy jeszcze nie złożyli 

zamówienia. 

9.3. Klientów, którzy złożyli zamówienie obowiązuje Regulamin w wersji obowiązującej w czasie 

składania zamówienia. 

9.4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 4  maja 2023 r. 



Adres do odesłania produktu:   

ARTOMYST Marek Mystkowski,  

ul. Bartycka 26/9, 

00-716 Warszawa  

Formularz zwrotu towaru / wymiany towaru 
Wszystkie paczki ze zwrotem produktów należy odsyłać na adres: Marek Mystkowski, ul. Bartycka 26/9, 
00-716 Warszawa.  Adres służy wyłącznie do odbierania korespondencji i przesyłek. Pod tym adresem nie 
ma możliwości zakupu oraz oglądania produktów. 

  IMIĘ I NAZWISKO : 

NUMER TELEFONU :      

                    E-MAIL : 

  NUMER FAKTURY :     DATA ZWROTU :                

NUMER ZAMÓWIENIA:    

ADRES PODANY W ZAMÓWIENIU: 

 

 

NUMER KONTA BANKOWEGO DO ZWROTU PIENIĘDZY: 

W przypadku płatności online, w pierwszej kolejności pieniądze zostaną zwrócone na konto/kartę, z którego dokonano płatności. W razie 

problemów ze zwrotem, pieniądze zostaną zwrócone na powyższe konto. Dlatego zachęcamy do uzupełnienia tego pola. 

Nazwa towaru Ilość Cena Brutto 
Zwrot pieniędzy czy 

wymiana na nowy ? 

   

ZWROT PIENIĘDZY 

 

WTYMIANA NA NOWY 

   

ZWROT PIENIĘDZY 

 

WTYMIANA NA NOWY 

   

ZWROT PIENIĘDZY 

 

WTYMIANA NA NOWY 

   

ZWROT PIENIĘDZY 

 

WTYMIANA NA NOWY 

Po dostarczeniu przesyłki w ciągu 10 dni roboczych rozpatrujemy reklamację i zwracamy pieniądze na 

numer konta podany w formularzu lub wysyłamy nowy produkt zgodnie z Państwa życzeniem. 


