
DANE PRZEDSIĘBIORSTWA
Sklep internetowy, działający pod adresem https://kastor.sklep.pl/ prowadzony jest przez firmę KASTOR S.A.
z  siedzibą w Łasku ul. Przemysłowa 12. NIP: 831-000-39-65, REGON: 730035565. Miejsce zarejestrowania 
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego: Numer rejestru 
KRS 0000055335; wysokość Kapitału Zakładowego 1 163 300,00 zł, opłacony w całości.

Dane adresowe/kontaktowe: 
KASTOR S.A., ul. Przemysłowa 12, 98-100 Łask . Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres 
bok@kastor.sklep.pl lub pod numer telefonu 502 796 324 oraz 502 796 328 (opłata wg cennika właściwego 
operatora).

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas KASTOR S.A,                
ul. Przemysłowa 12, 98-100 Łask, bok@kastor.sklep.pl. nr tel: 502 796 324 oraz 502 796 328  (opłata wg 
cennika właściwego operatora) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego 
oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą 
wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia   
od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa 
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego 
przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), 
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani      
o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy 
użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba  
że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych
opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy 
lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia,         
w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli 
odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.



Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– KASTOR S.A., ul. Przemysłowa 12,  98-100 Łask bok@kastor.sklep.pl.
– Ja/My(*)………………. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży 
następujących rzeczy …………. w  ramach sklepu internetowego KASTOR
– Data zawarcia umowy………………..
– Imię i nazwisko konsumenta……………..
– Adres konsumenta……………………
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………..
– Data……………………..
(*)   niepotrzebne skreślić 

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTAPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje Państwu 
w odniesieniu do umów: 

 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;

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;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji 
konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin 
przydatności do użycia;

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;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają 
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu 
umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy 
od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej 
naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania 
konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub 
konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu  do dodatkowych usług 
lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe 
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;



12) 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;

13) 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.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKLAMACJI

KASTOR jako sprzedawca odpowiada wobec Państwa, za niezgodność z Umową sprzedaży zakupionego 
towaru, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

Reklamacje należy kierować na adres bok@kastor.sklep.pl. oraz przekazać wraz z oświadczeniem o składaniu
reklamacji reklamowany towar na adres KASTOR S.A.,ul. Przemysłowa 12, 98-100 Łask.

KASTOR zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie oraz do zawiadomienia Państwa   
w ciągu 14 dni o rozpatrzeniu żądania wyrażonego podczas składania reklamacji.                                             
O wyniku rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie powiadomiony SMS-em lub drogą mailową              
lub pisemnie.  

Oświadczenie reklamacyjne

TOWARU NIEZGODNEGO Z ZAMÓWIENIEM
sporządzona w dniu ............................

Imię i nazwisko Konsumenta : .................................................................................................................

Adres, e-mail, numer telefonu : ...............................................................................................................

Data nabycia towaru: ..............................................................................................................................

Nazwa (oznaczenie) towaru:

Cena towaru: .................przedłożony dowód zawarcia umowy- rachunek: ............................................

Opis wady towaru :  ................................................................................................................................

Kiedy wada towaru  została stwierdzona: ...............................................................................................

Żądanie Konsumenta: 

- nieodpłatną naprawę towaru * 

- wymiany towaru na wolny od wad *

- obniżenie zapłaconej ceny *     

- odstąpienie od umowy i  zwrot zapłaconej ceny *
KASTOR jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, za niezgodność z Umową sprzedaży zakupionego 
przez Konsumenta Towaru, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta  
z dnia 30 maja 2014 r.
Reklamacje należy kierować na adres bok@kastor.sklep.pl. oraz przekazać wraz z oświadczeniem 
o składaniu reklamacji reklamowany towar na adres: KASTOR S.A.,ul. Przemysłowa 12, 
98-100 Łask.
KASTOR zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie oraz do zawiadomienia Konsumenta
w ciągu 14 dni o rozpatrzeniu żądania Konsumenta wyrażonego podczas składania reklamacji. 



O wyniku rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie powiadomiony SMS-em lub drogą mailową lub 
pisemnie. 
W przypadku uzasadnionej reklamacji - towar uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na inny 
pełnowartościowy i odesłany na adres wskazany przez Konsumenta (koszt wysyłki ponosi firma Kastor S.A.), 
a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu jego braku) sklep internetowy zwróci Konsumentowi 
równowartość ceny produktu lub obniży jego cenę, albo stosownie do decyzji Konsumenta zaoferuje mu inny 
towar dostępny w sklepie internetowym. 
Konsument *wyraża/nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, które zostały przez Niego 
podane powyżej, tylko i wyłącznie na potrzeby rozpatrzenia umożliwienia z Nim kontaktu i poinformowania 
o rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, np. poprzez sms, e-mail, telefonicznie, adres korespondencyjny.

……………………………….                                                         ………………………………..  
      (podpis reklamującego)        (podpis sprzedawcy)     
*wybór żądania należy do reklamującego. Niepotrzebne skreślić. Zgodnie z ustawą z dnia  23 kwietnia 1964 r.  kodeks cywilny 
________________________________________________________________________________________

KLAUZULA  INFORMACYJNA
zgodnie z art 13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2017
roku informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KASTOR SA z siedziba w Łasku, 
             ul. Przemysłowa 12, 98-100 Łask.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji oraz zawiadomienia       
o rozpatrzeniu reklamacji.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia reklamacji oraz zawiadomienia        
o rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenia 
reklamacji oraz zawiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa  trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  przewidziany prawem, po tym czasie 

dane osobowe będą usunięte, poprzez trwałe zniszczenie zgłoszenia reklamacyjnego.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo  
do cofnięcia zgody.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony  Danych 
Osobowych gdy uzna Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy.

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.


