
Regulamin

Dane sprzedawcy
Sklep prowadzony jest przez Fundację Akademickie Inkubatory 
Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-
24-95-143, w ramach StartUp-u Far Star.

Kontakt i adres 
korespondencyjny

• Pytania techniczne i 
handlowe należy kierować 
pod adres email 
sklep@farstar.pl lub 
telefonicznie (+48 513 036 
659).

Dane kontaktowe: 
telefon +48 513 036 659 (Pon. - Pt. 10 - 15)
e-mail – sklep@farstar.pl
adres korespondencyjny – ul. Trzech Budrysów 29/33, 02-381 
Warszawa. 

Dostawa i płatność
• Przyjmujemy płatność 

przelewem

• Towar wysyłamy w dni 
robocze, najpóźniej 24h od 
przyjęciu wpłaty lub 
zamówienia za pobraniem. 
Wysyłamy towar najszybciej 
jak to możliwe.

• Wystawiamy faktury VAT

1. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki doręczanej przez 
operatora pocztowego lub firmę kurierską,
b) zwykły przelew, na nr. Konta,
MBANK
PL 02114010100000515853003775
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
ul. Piękna 68
00-672 Warszawa.
c) system płatności elektronicznych.
2. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia 
przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem 
bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim 
otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
3. Zamówiony towar jest wysyłany w dni robocze od 
poniedziałku do piątku najpóźniej 24 godzin:
a) od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku 
wyboru płatności z góry,
b) od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w 
przypadku wyboru płatności przy odbiorze.
4. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej 
DPD, Poczty Polskiej lub do Paczkomatów InPost. Koszty przesyłki 
zostały określone w zakładce Wysyłka. Koszt przesyłek 
zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności
od docelowego miejsca dostawy.
5. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do 
zasady pakowany jest zbiorczo w jedna przesyłkę chyba że, 
wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i 
zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.
6.  O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą 
mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą 
elektroniczną numer przesyłki. Przesyłkę można zlokalizować pod 
następującym adresem: http://dpd.com.pl.
7. Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach 
konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu 
wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do 
wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal 
nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.
8. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi 
będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty 
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lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania 
Klientowi. Za wydanie towaru uważa się jej powierzenie przez Sklep 
przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika 
przez kupującego.
9. Wraz z produktem Sklep wysyła formularz informacyjny 
(pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu 
od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego 
Regulaminu.
10. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą 
mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą 
elektroniczną numer przesyłki. 
11. Wraz z Produktem wysyłany jest dowód zakupu. Na 
życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany 
jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego 
wystawienia faktury VAT:
a) imię i nazwisko/firmę,
b) adres zamieszkania/siedziby,
c) numer NIP (w przypadku firm),
d) numer zamówienia,
e) adres korespondencyjny

Reklamacje
• Reklamacja należy zgłaszać 

na adres email 
sklep@farstar.pl lub 
telefonicznie +48 513 036 
659, gwarantuje to 
najszybsze załatwienie 
sprawy.

• Reklamacje rozpatrywane są 
w terminie do 14 dni od 
momentu zgłoszenia.

• Formularz reklamacji 
dostępny jest tutaj

1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może 
realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks 
cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  
oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 
2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi,
jeżeli towar  ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na
niezgodności towaru z umową. 
3. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być 
składane drogą mailową na adres sklep@farstar.pl  lub listem 
poleconym na adres: Far Star, ul. Trzech Budrysów 29/33, 02-381 
Warszawa
4. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących 
danych:
a) imię i nazwisko Klienta, 
b) adres, telefon kontaktowy, email,
c) dane pozwalające na identyfikację sprzedaży: numer - 
zamówienia i nazwę użytkownika, 
d) przedmiot oraz przyczynę reklamacji.
5. Reklamacje zgłaszane przez Klienta są rozpatrywane w 
terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia 
w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez 
Klienta.
6. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej 
reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba,
że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji 
zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany 
przez Klienta adres e-mail.
7. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie 
zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub
prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć 
oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, 
chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla 
Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. 
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już 
wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep 
nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad 
lub usunięcia wady.
8. Jeżeli Klient jest Konsumentem , może zamiast 
zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany 
rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać 
usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z 
umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo 
wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem 
proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów 
uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie 
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stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na 
jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena 
powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z 
umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy
bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest 
nieistotna.  
9. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep 
wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym 
czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu 
nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 7 i 8, Sklep stosownie
do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę 
lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty 
przesyłki.
10. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów 
dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

Zwroty
• Klient ma prawo odstąpić od 

umowy w ciągu 14 dni od 
dnia otrzymania zamówienia. 

• Zwrot należy zgłaszać na 
adres sklep@farstar.pl, 
telefonicznie +48 513 036 
659 lub na adres 
korespondencyjny.

• Formularz odstąpienia od 
umowy dostępny jest tutaj

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach 
konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient  będący konsumentem 
ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez 
podania przyczyny w terminie czternastu  dni od dnia wydania 
rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy ,
lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez 
Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania 
czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, 
wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego 
upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór 
został zamieszczony w załączniku do niniejszego regulaminu oraz 
zostanie dołączony przez Sklep w wersji papierowej do przesyłki 
produktu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest 
fakultatywne.
2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo 
odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie 
przysługuje konsumentowi w wypadku gdy, w której przedmiotem 
świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój 
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest
do zwrotu towaru na adres:
Far Star,
ul. Trzech Budrysów 29/33,
02-381 Warszawa,
lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru 
niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym 
odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze 
rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób 
uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
4. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o 
którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa 
Klient .
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi 
zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym 
obejmujące  koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych 
kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu 
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia 
oferowany w  ramach dostawy towarów  dostępny w Sklepie), 
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, 
w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta  o wykonaniu
prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
6. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego 
samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient 
wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla 
niego z żadnymi kosztami.  
7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu 
otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia 
dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w 
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
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