
 

 

Regulamin sklepu internetowego Wildberries 

 

1. Definicje: 

1.1. Sprzedawca – Wildberries Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-682), ul. Hoża 
86/210, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000783020, posiadająca numer NIP: 
7010921260, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, adres e-mail: 
sales@wildberries.eu. 

1.2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba 
prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której 
ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. 
Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest ona reprezentowana przez 
przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle 
obowiązującego prawa. 

1.3. Wildberries – usługa umożliwiająca Klientom przeglądanie oferty Sprzedawcy oraz 
dokonywanie zakupu Towarów poprzez stronę internetową https://pl.wildberries.eu/ 
lub aplikację mobilną "Wildberries" dostępną do pobrania z platform AppStore i 
Google Play. 

1.4. Towar - rzecz ruchoma dostępna poprzez usługę Wildberries. 

1.5. Kod promocyjny – specjalny kod promocyjny, który uprawnia do skorzystania z 
rabatu na wskazaną grupę Towarów w określonym czasie. 

1.6. Rabat Stałego Klienta – rabat przyznawany dla danego Klienta na określonych 
odrębnie warunkach. Dostępne rabaty widoczne są w sekcji "Moje rabaty". 

1.7. Punkt Odbioru – wybrany przez Klienta punkt odbioru zamówionych przez Klienta 
Towarów.  Aktualną listę Punktów Odbioru można znaleźć pod adresem 
https://pl.wildberries.eu/services/free-shipping. 

2. Warunki świadczenia usług 

2.1. Sprzedawca świadczy usługę Wildberries zgodnie z regulaminem.  

2.2. Aby uzyskać dostęp do strony internetowej https://pl.wildberries.eu/ Klient powinien 
dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet obsługującym 
przeglądarki typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari w 
aktualnej wersji. 

2.3. Aby korzystać z aplikacji mobilnej Klient powinien dysponować urządzeniem 
mobilnym wyposażonym w system operacyjny iOS w wersji 10 albo Android w wersji 
5.0, posiadającym dostęp do sieci Internet. 

2.4. Aplikacja może wymagać okresowych aktualizacji, których pobranie może być 
konieczne dla jej prawidłowego funkcjonowania. Ze względu na ograniczenia 
techniczne funkcjonalności konta oferowane przez stronę internetową mogą być 
niedostępne poprzez aplikację. 

2.5. Korzystanie z określonych funkcjonalności strony internetowej lub aplikacji może być 
uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji 
cookies. 
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2.6. Zamawianie Towarów wymaga rejestracji. Do rejestracji konieczne jest podanie 
adresu e-mail, numeru telefonu oraz wybranie hasła, a także przejście procedury 
uwierzytelnienia wymaganej przez Sprzedawcę. W wyniku rejestracji Klient otrzymuje 
dostęp do przeznaczonego dla niego konta. Klient może posiadać tylko jedno konto. 

2.7. Klient może w każdym momencie zrezygnować z usługi Wildberries. W tym celu Klient 
może skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo, pisząc na adres dpo@wildberries.eu. 
Usunięcie aplikacji mobilnej nie jest równoznaczne z usunięciem konta. 

2.8. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym. 

3. Składanie zamówień 

3.1. Treści dostępne poprzez usługę Wildberries, w szczególności opisy Towarów i ich ceny 
stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

3.2. Klient może złożyć zamówienie wyłącznie po zalogowaniu się na swoje konto. 

3.3. Klient nie może jednocześnie zamówić więcej niż 10 Towarów lub Towarów o łącznej 
wartości przekraczającej 10 tysięcy złotych. Wartości te liczone są dla zamówień w 
toku (nieodebranych jeszcze przez Klienta). 

3.4. Dodanie Towaru do "Koszyka" nie oznacza jego rezerwacji. Klient otrzymuje 
ostateczne potwierdzenie dostępności wybranych Towarów w podsumowaniu 
zamówienia. 

3.5. Klient zamawia Towary z wykorzystaniem formularza zamówienia udostępnianego 
przez Sprzedawcę w ramach usługi Wildberries. Zamówienie zostaje złożone, gdy 
Klient kliknie na przycisk "Potwierdź zakup" widoczny w formularzu zamówienia. 

3.6. Sprzedawca potwierdza złożenie zamówienia przez Klienta wyświetlając mu szczegóły 
zamówienia oraz informuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji w 
wiadomości e-mail. 

4. Ceny i zwroty płatności 

4.1. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich oraz zawierają wszystkie elementy, takie 
jak cła i podatki, w tym podatek VAT (są cenami całkowitymi). 

4.2. Sprzedawca najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta 
o akceptowanych sposobach płatności, terminie płatności, o łącznej cenie za Towary 
oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za dodatkowe usługi. 

4.3. Klient musi zapłacić za zamówienie w momencie składania zamówienia. Akceptowane 
są następujące rodzaje kart płatniczych: Visa, MasterCard, Diners, Discover. 

4.4. Dla realizacji płatności online Sprzedawca korzysta z zewnętrznych dostawców usług 
płatniczych. W celu dokonania płatności Klient zostanie przekierowany na stronę 
internetową wybranego dostawcy. 

4.5. Wszelkie koszty płatności ponosi Klient. Prowizje zewnętrznych usługodawców za 
korzystanie przez Klienta z wybranych form płatności pokrywa Sprzedawca, z 
wyłączeniem opłat i prowizji pobieranych przez bank prowadzący rachunek bankowy 
Klienta. 

4.6. Klient otrzymuje paragon lub fakturę VAT przy odbiorze zamówienia. 
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4.7. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył 
Klient. 

4.8. W przypadku opłacenia zamówienia online, środki zostaną zwrócone na kartę 
płatniczą, którą Klient opłacił zamówienie. 

5. Dostawa 

5.1. Sprzedawca informuje Klienta o możliwych sposobach, dostępnych terminach 
dostawy lub odbioru Towarów poprzez formularz zamówienia i dedykowane sekcje na 
stronie internetowej i w aplikacji mobilnej. 

5.2. Sprzedawca dostarcza Towary w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od dnia złożenia 
zamówienia. Termin dostawy wskazany jest w formularzu zamówienia. 

5.3. Dostawa Towaru do Punktu Odbioru jest bezpłatna. 

5.4. Towar jest przechowywany w Punkcie Odbioru przez okres 3 dni od dnia dostawy. 
Jeżeli Klient nie odbierze Towaru w tym terminie, Sprzedawca informuje go smsowo 
lub mailowo, że jego zamówienie zostanie anulowane, jeżeli nie odbierze go w ciągu 2 
następnych dni. Jeżeli po tym terminie Klient nie odbierze Towaru, jego zamówienie 
jest anulowane, o czym Klient jest informowany w odrębnej wiadomości e-mail. Jeżeli 
zamówienie zostało opłacone, Sprzedawca zwraca środki wpłacone Klientowi zgodnie 
z pkt 4.9 regulaminu. 

5.5. Klient jest każdorazowo informowany o przewidywanym terminie dostawy w 
momencie podsumowania zamówienia. Klient jest również informowany w 
wiadomości e-mail o statusie zamówienia. 

5.6. Przy odbiorze Towaru, w celach weryfikacyjnych, osoba wydająca Towar może zażądać 
od Klienta okazania dokumentu ze zdjęciem. 

6. Opinie o Towarze 

6.1. Klient może zamieścić maksymalnie dwie opinie o każdym zakupionym przez siebie 
Towarze. 

6.2. Opinie mogą dotyczyć wyłącznie cech lub właściwości Towaru. 

6.3. Wildberries ma prawo odmowy publikacji opinii, jeżeli uzna iż jest ona niezgodna z 
zasadami pisania i publikacji opinii o towarze dostępnych na stronie: 
https://pl.wildberries.eu/services/feedback-posting-rules. 

7. Promocje, rabaty i bonusy 
7.1. Aby skorzystać z kodu promocyjnego, Klient powinien go wpisać w specjalnym polu w 

"Koszyku" podczas dokonywania zamówienia. 

7.2. Do jednego Towaru można zastosować tylko jeden kod promocyjny. 

7.3. Rabaty Stałego Klienta są świadczone danemu Klientowi i nie mogą być przenoszone 
na inne osoby, chyba że co innego wynika z ich treści. 

8. Reklamacje 

8.1. Klient może zgłosić za pośrednictwem adresu e-mail: sales@wildberries.eu 
reklamację dotyczącą świadczenia usług przez Sprzedawcę. 

8.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis 

zgłaszanych zastrzeżeń. 
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8.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez 
Sprzedawcę. O decyzji Sprzedawcy Klient zostanie powiadomiony na adres podany 
przy składaniu reklamacji. 

9. Odstąpienie od umowy 

Klienci będący konsumentami mogą skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, które 
zostało uregulowane w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

10. Odpowiedzialność za wady Towarów 

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towarów bez wad oraz jest odpowiedzialny 
za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego (rękojmia za 
wady). 

11. Dane osobowe 

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów na zasadach określonych w Polityce 
Prywatności, dostępnej na stronie https://pl.wildberries.eu/services/privacy-policy. 

12. Ochrona praw własności intelektualnej 

12.1.Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do usługi 
Wildberries lub do jej poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, 
materiałów audiowizualnych, aplikacji, programów, narzędzi i baz danych, znaków 
towarowych, logotypów zastrzeżone są na rzecz Sprzedawcy lub jego partnerów. 

12.2. Powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób 
materiałów umieszczonych na Stronie internetowej bez pisemnej zgody Sprzedawcy 
oraz poza granice dozwolone prawem jest zabronione. 

13. Postanowienia końcowe 

13.1. Regulamin obowiązuje od 08 maja 2020 r. 

13.2. Sprzedawca ma prawo zmienić niniejszy regulamin w przypadku zmian w zakresie 
świadczonych usług. Każda zmiana będzie dokonywana z odpowiednim 
wyprzedzeniem. 

13.3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

13.4. Prawem właściwym dla stosunków wynikających z niniejszego regulaminu i dla 
rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszym regulaminem jest prawo 
polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. W 
odniesieniu do sporów z Klientami, którzy nie są konsumentami w rozumieniu art. 
22(1) kodeksu cywilnego, jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Sprzedawcy. 

13.5. Sprzedawca zachęca Klientów, aby ewentualne spory rozwiązywać polubownie 
poprzez kontakt z sales@wildberries.eu.0. 

Niezależnie od tego, Klienci będący konsumentami, mają możliwość rozwiązywania 
sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii 
Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych 
z zawartymi przez nich umowami - platforma znajduje się na stronie: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy to: 
sales@wildberries.eu. Konsumenci mogą także skorzystać z pomocy rzecznika 
konsumentów lub organizacji pozarządowych działających na rzecz konsumentów. 
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Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). 
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Załącznik nr 1 

Informacje dotyczące korzystania z ustawowego prawa do odstąpienia od 
umowy 

I. Informacje ogólne 

1. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientowi, który jest 
konsumentem. 

2. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez 
podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych 
poniżej. 

3. Aby wykonać prawo do odstąpienia, Klient powinien złożyć sprzedawcy, tj. Wildberries sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie, jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie. Klient może 
skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (poniżej), jednak nie jest to 
obowiązkowe. 

4. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Wildberries potwierdziła 
przyjęcie zamówienia do realizacji, oferta przestaje wiązać. 

5. Formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie w tym 
zakresie może zostać złożone poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres 
sales@wildberries.eu, pocztą lub kurierem do dowolnego Punktu Odbioru, elektronicznie 
na stronie Kontakt z nami oraz w aplikacji mobilnej Wildberries, a także osobiście w 
Punkcie Odbioru. Jeśli Klient złoży oświadczenie elektronicznie, niezwłocznie 
potwierdzimy otrzymanie tego oświadczenia poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Klient 
ponosi koszty związane z wysyłką oświadczenia pocztą lub kurierem. 

6. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł 
w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez 
Klienta weszła w posiadanie Towaru. Termin, o którym mowa powyżej, jest zachowany, 
jeżeli oświadczenie zostanie wysłane przed upływem terminu. 

7. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy: 

a. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym 
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na 
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte 
po dostarczeniu; 

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

c. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, 
wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego 
zindywidualizowanych potrzeb; 

d. w której przedmiotem świadczenia jest Towar, który po dostarczeniu, ze względu 
na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami; 

e. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub 
mający krótki termin przydatności do użycia; 

8. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte 
przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Wildberries lub 
osobę trzecią na podstawie porozumienia z Wildberries. 

II. Skutki odstąpienia od umowy 
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1. Wildberries, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w 
tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego 
przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia 
oferowany przez Wildberries). 

2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego 
użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się 
dla niego z żadnymi kosztami. 

3. Klient zobowiązany jest zwrócić Towar do dowolnego Punktu Odbioru niezwłocznie, 
jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od daty odstąpienia od umowy. Do zachowania 
terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Aktualną listę Punktów Odbioru 
można znaleźć pod adresem https://pl.wildberries.eu/services/free-shipping. 

4. Wildberries może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do 
czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi 
najwcześniej. 

5. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w 
sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania 
Towaru. 

6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do 
Wildberries). 
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Formularz odstąpienia od umowy 

Imię i nazwisko: 

……..………..…….……..…….…. 

Adres: 

..………..…………………….……..…….… 
……………………………………………….. 

Data odbioru towaru: ………………………… 

W celu odstąpienia od umowy, prosimy 
o wypełnienie niniejszego formularza i 
dostarczenie go na adres:  

Wildberries Sp. z. o.o.  
ul. Bukowińska 2,  
02-703 Warszawa Polska  
 
lub innego dowolnego Punktu Odbioru. 
Aktualna lista Punktów Odbioru 
znajduje się na stronie 
https://pl.wildberries.eu/services/free-
shipping 
Formularz można również przesłać 
drogą mailową na adres 
sales@wildberries.eu. 

Nazwa towaru Numer 
produktu 

Ilość Cena 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 

Data Podpis (jeśli formularz jest przesyłany w wersji 
papierowej) 
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