
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SMART GYM® 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem https://smartgym.club/ jest 

Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 

116, 30-133 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 

– Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 

0000383004, NIP: 677-235-64-21, REGON: 121499796, kapitał zakładowy: 3.110.000,00 zł (dalej: 

Platinium Wellness). 

 

§2. DEFINICJE 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostaną użyte poniższe sformułowania pisane wielką litera należy przez 

nie rozumieć: 

1) Sklep Internetowy – sklep z gadżetami i innymi produktami lub usługami Smart Gym®; 
2) Klient – Konsument posiadający konto w systemie służącym do obsługi klienta w sieci klubów Smart 

Gym®; 

3) Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu 

niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 

4) Klub - sieć klubów Smart Gym lub poszczególny klub; 

5) Indywidualne Konto lub Konto – konto Klienta prowadzone w systemie służącym do obsługi 

klientów Klubu założone i prowadzone zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną 

przez sieć klubów Smart Gym®; 

6) Towar – gadżet Klubu albo inny produkt lub usługa dostępna w Sklepie Internetowym. 

 

§3. ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU INTERNETOWEGO 

1. Platinium Wellness prowadzi sprzedaż Towarów poprzez zorganizowany Sklep Internetowy za 

pośrednictwem sieci Internet.  

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, przeglądania Towarów oraz składania zamówień, niezbędne 

są: 

1) urządzenie z połączeniem z siecią Internet i systemem operacyjnym z rodziny Windows, Linux, 

OSX, Android lub iOS w wersji wspieranej przez producenta z uruchomionym środowiskiem 

graficznym i z zainstalowanym ekranem o rozdzielczości 1024 x 768 ppi; 

2) przeglądarka w stabilnej wspieranej wersji, w trybie graficznym, posiadającą włączoną obsługę 

JavaScript i obsługującą zapytania typu CORS z rodziny: Chrome, Firefox, Safari, Edge; 

3) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); 

4) posiadanie Indywidualnego Konta. 

 

§4. WYKAZ TOWARÓW I ICH ZAMAWIANIE 

1. Wykaz dostępnych w sprzedaży Towarów wraz z ich opisem opublikowany jest w Sklepie 

Internetowym. W Sklepie Internetowym znajdują się informacje o Towarze w tym m.in. o 

właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany, składzie itp. 

2. Z przyczyn technicznych zakup Towaru bez zakładania Indywidualnego Konta nie jest możliwy. Jeżeli 

Konsument nie ma Indywidualnego Konta, Platinium Wellness prosi o jego założenie. 

3. Aby skorzystać z oferty Sklepu Internetowego należy zalogować się na stronie Sieci Klubów Smart Gym 

https://smartgym.club/ podając prawidłowe dane do logowania do Indywidualnego Konta w systemie 

służącym do obsługi Klientów, a następnie wybrać zakładkę SKLEP i ponownie zalogować się podając 

te same dane. W celu złożenia zamówienia należy wybrać Klub, z którego zamówienie zostanie przez 

Klienta odebrane, wybrać Towar z oferty Platinium Wellness oraz ilość tego Towaru, przejść do 

zakładki koszyk oraz potwierdzić zapoznanie się i akceptację Regulaminu Sklepu Internetowego. 

Następnie po wybraniu Towaru i zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu Internetowego Klient powinien 

dokonać zapłaty. Klient w procesie płatności zostanie przekierowany do systemu płatności, za 

pośrednictwem którego dokonuje płatności bezgotówkowej za Towar.  



4. Umowa zostaje zawarta w chwili złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty. 

5. Na podany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający zakup oraz 

dokonanie płatności.  

 

§5. CENY 

1. Ceny w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają należne 

podatki i cła. 

2. Cena podana w Sklepie Internetowym w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą 

Klienta. 

3. Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po zawarciu Umowy. 

 

§6. DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW 

1. Wszystkie Towary przedstawiane w Sklepie Internetowym po zalogowaniu na Indywidualne Konto są 

towarami dostępnymi. 

2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar 

przez wielu Klientów, może zdarzyć się sytuacja, że Towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient 

zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia i jego anulowaniu. W taki 

przypadku zwrot uiszczonej ceny za Towar nastąpi w terminie do 14 dni na rachunek bankowy podany 

przez Klienta. 
 

§7. SPOSÓB ODBIORU I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Sposób odbioru Towaru każdorazowo wskazany jest w informacjach przy danym Towarze i uzależniony 

jest od jego rodzaju: 

1)  w przypadku gadżetów Klubu odbiór możliwy wyłącznie w wybranym Klubie sieci klubów Smart 

Gym; 

2) w przypadku innych Towarów niż wskazane w pkt 1) - 2) powyżej w sposób wskazany w informacjach 

przy tym Towarze. 

2. Z uwagi na obowiązujący na terenie Polski stan epidemii oraz związany z tym zakaz prowadzenia 

działalności przez sieć klubów Smart Gym® odbiór Towaru w postaci gadżetów Klubu będzie możliwy 

po odwołaniu ww. stanu epidemii lub innego stanu, z którego wynikałby zakaz prowadzenia działalności 

przez sieć klubów Smart Gym®. 

 

§8. FORMA PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE 

Płatność za zamówienie może być zrealizowana wyłącznie w formie bezgotówkowej z wykorzystaniem 

systemu płatności Przelewy24. 
 

§9. WYKONANIE UMOWY – TERMIN 

1. Platinium Wellness zobowiązuje się do wydania Towaru Klientowi: 

1) w przypadku Towarów, których odbiór odbywać się będzie w wybranym Klubie sieci klubów Smart 

Gym® - w dowolnie wybranym przez Klienta dniu w terminie do 30 dni od dnia odwołania stanu 

epidemii (lub innego stanu skutkującego zakazem prowadzenia działalności przez Klub) i otwarcia 

Klubów. 

2) w przypadku Towarów, których odbiór odbywać się będzie z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej – w terminie wskazanym przez Klienta w czasie rezerwacji z uwzględnieniem informacji 

o możliwym terminie odbioru wskazanym w Sklepie Internetowym przy danym Towarze. 

2. Klient zobowiązany jest odebrać Towar, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, osobiście 

w terminie wskazanym w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu w wybranym przez siebie Klubie po 

uprzednim potwierdzeniu dostępności w danym Klubie zakupionego Towaru. 

 

§10. PRAWO ODSTĄPIENIA 

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wydania Towaru 

(a w wypadku zakupu usługi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy). W razie odstąpienia przez 



Klienta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia stron podlegają 

zwrotowi. 

2. Platinium Wellness wskazuje, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje: 

1) w wypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli Platinium Wellness wykonał w pełni usługę za 

wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po 

spełnieniu świadczenia przez Platinium Wellness utraci prawo odstąpienia od umowy; 

2) w odniesieniu do umowy, 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; 

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według 

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

4) w wypadku umowy 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. 

3. W celu odstąpienia od Umowy Klient powinien złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o 

odstąpieniu od Umowy Klient może złożyć m.in. zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do 

Regulaminu w formie pisemnej oraz dostarczyć mailem, drogą listowną lub osobiście pod adres: ul. 

Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić Towar będący przedmiotem zwrotu 

w przeciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania wskazanego terminu 

wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu. Zwracany Towar powinien być w stanie 

niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania. 

5. Klient zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Platinium Wellness (tj. koszt 

odesłania Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty bądź innej instytucji). Tym samym 

przesyłkę ze zwracanym Towarem Klient obowiązany jest wysłać na swój koszt, Platinium Wellness nie 

przyjmuje przesyłek pobraniowych. 

6. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwrot płatności zostanie dokonany przy 

użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie 

zgodzi się na inny sposobu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami. 

Platinium Wellness w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci 

Klientowi należność. 

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego 

w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonywania usługi przed 

upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili 

odstąpienia od umowy. 

 

§11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Platinium Wellness dokłada wszelkich starań, aby oferowany przez Sklep Internetowy Towar był wolny 

od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże gdyby pomimo starań Towar posiadał wady fizyczne lub 

prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi 

przysługuje prawo do złożenia reklamacji. 

2. W przypadku wadliwości zamówionego Towaru, Platinium Wellness odpowiada z tytułu rękojmi za 

wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru 

Klientowi. 

3. W przypadku wady Towaru, Klient zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, 

roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego.  

8. Zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres e-mail: bok@smartgym.club lub 

drogą listowną lub osobiście pod adres: ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków. 



9. Platinium Wellness w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z 

tytułu rękojmi. 

10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Platinium Wellness niezwłocznie wymieni Towar 

wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta 

oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W 

przypadku braku możliwości wymiany Towaru lub usunięcia wady Towaru Platinium Wellness zwróci 

Klientowi należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

11. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem 

odmowy uwzględnienia reklamacji. 

 

§12. DOKUMENTOWANIE SPRZEDAŻY 

Platinium Wellness każdorazowo dokumentuje sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm., dalej: „ustawa o VAT”), dostarczając 

Klientowi fakturę na adres e-mail przypisany do Indywidualnego Konta. 

 

§13. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 

(30-133) przy ul. Juliusza Lea 116, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000383004 (dalej: „Administrator”). 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe 

Inspektora Ochrony Danych właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: 

iod@smartgym.club. 

3. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, 

będą przetwarzane przez Administratora: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej 

Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), (ii) w celu wykonania obowiązku 

prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz (iii) w celu dochodzenia lub obrony w sprawie 

roszczeń lub praw Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. W przypadku udzielenia przez Klienta dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

celach wysyłania newslettera albo w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy podane dane 

przetwarzane będą w tych celach na podstawie wyrażonej zgody – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zapisem do newslettera lub zawarciem Umowy, 

dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji 

handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest 

użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały 

komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – 

wysyłanie Klientowi Newslettera. 

5. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w 

zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących 

procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, 

dochodzenia należności, marketingowe, operacyjne oraz IT, w tym dostarczające Administratorowi 

rozwiązania informatyczne do obsługi Klienta. 

6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich. 

7. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej 

zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących 

przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu 



jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu. 

8. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody, prawo do sprzeciwu wobec dalszego 

przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. 

9. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia umowy jest dobrowolne, ale niezbędne 

dla wykonania umowy. 

 

§14. SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW 

1. Klient może skorzystać z następujących pozasądowych możliwości skorzystania z pozasądowych metod 

rozwiązywania sporu: 

1) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie 

postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu; 

2) skierowania sprawy do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji 

Handlowej; 

3) zwrócenia się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, 

do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacji Konsumentów. 

2. Platinium Wellness informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest 

platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na 

szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za 

pośrednictwem której konsument może złożyć swoją skargę co do zobowiązań umownych 

wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawieranych między 

konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii. 

3. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą 

wyrazić zgodę na postępowanie. 

4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, 

a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. pod następującymi adresami: 

www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php; 

www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, zaś pod adresem www.uokik.gov.pl dostępny jest wykaz 

instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o 

rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują. 

5. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie 

http://www.krakow.wiih.gov.pl/. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji 

Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych dostępne są pod 

adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
 

Platinium Wellness sp. z o.o. 
ul. Juliusza Lea 116 
30-133 Kraków 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

Ja, niżej podpisany/a, ______________________________________________ (imię i nazwisko), e-mail 

___________________________________________ oświadczam, że na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 

maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) odstępuję od umowy sprzedaży dotyczącej 

________________________________________________________ (nazwa towaru/usługi), 

a) zawartej dnia _____________________________________(1) 

albo 

b) który odebrałem dnia _________________________ w klubie Smart Gym przy ul. 

________________________ (2). 

__________________________ 

Data 

__________________________ 

Podpis Klienta 

(1) dotyczy zakupu usługi 

(2) dotyczy zakupu rzeczy 

niepotrzebne skreślić 


