
    ZASADY ZAKUPÓW

_____ 

Niniejsze zasady sprzedaży określają warunki korzystania z 
galerii internetowej zlokalizowanej pod adresem 
http://www.unikalni.pl
Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy 
zawieranej na odległość. Zamówienia można składać 24 
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 
Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego 
Regulaminu Zakupów w unikalni.pl w każdym czasie za 
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej
www.unikalni.pl oraz pobrać go i sporządzić wydruk.

________

Jak poruszać się po galerii Unikalni.pl

Prezentacja przedmiotów  ::  Kategorie      ::    Opinie Klientów      ::  Wyszukiwarka 

Zamów Podobne   ::  Sufler Nowościowy      ::  Kontakt 

_____________

Jak kupować? Czyli wyślij myszkę na zakupy.

Rejestracja  ::  Prywatność i pliki cookies    ::    Jak kupować?      ::    Jak złożyć zamówienie? Krok 
po kroku

Koszty przesyłki  ::  Kiedy otrzymam przesyłkę?  ::    Płatność  

Gwarancja zadowolenia :: Reklamacje  ::   Jak kupić Taniej

_____________ 

Warto wiedzieć więcej – czyli inne praktyczne rady.

Przypomnienie hasła  ::  Schowek  ::  Zaproszenie  ::  Dodaj do ulubionych      

Poznaj artystów      ::  Pokaż co potrafisz      ::  Z życia galerii  ::  Taniej      ::  Artysta dnia   

Kontakt      ::  Dane firmy

 

______________

• Prezentacja przedmiotów 

Po wejściu do galerii znajdujesz się na głównej stronie, gdzie umieszczone są
miniaturki zdjęć prac z najnowszych kolekcji oraz po prawej stronie zakładki:

:: :: :: 

:: :: 
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:: 

::

:: :: :: 

Wszystkie przedmioty dostępne w galerii są dokładnie opisane i
przedstawione na zdjęciach przez ich twórców.
Przedmiot z kolekcji którym jesteś zainteresowany możesz dokładniej
obejrzeć klikając w dostępne zdjęcie powiększając go.
Często oprócz powiększenia na stronie kolekcji znajduje się dodatkowe
zdjęcie przedmiotu.
Zwykle jest to zbliżenie, detal lub aranżacja oferowanego przedmiotu.

Przy każdym przedmiocie znajdziesz cenę i opłatę za przesyłkę 

Oprócz tego przy wielu sprzedanych przedmiotach znajdują się 

którzy już zakupili przedmioty.
To cenne źródło informacji o tym, jak artysta wykonuje, pakuje i jak szybko
przesłał zamówioną pracę.

Dodatkowo niektóre prace opatrzone są adnotacją: 
znaczy to, że artysta może wykonać podobny przedmiot specjalnie dla Ciebie.

• Kategorie 

Menu na górze strony zawiera linki do Kategorii. 

Klikając w  uzyskasz dostęp do 

dokładniejszych zasobów czyli do podkategorii które obejmują produkty

mające wspólne cechy (ten sam typ, rodzaj lub zastosowanie).

Pozwala to na szybkie wyszukanie i zapoznanie się z interesującym

Cię przedmiotami.

Kategorie i podkategorie to :

Anioły

Biżuteria * bransoletki * broszki * do włosów * inne * kolczyki * komplety

     * naszyjniki * pierścionki

Cztery kąty * inne * leżące * stojące * wiszące

http://www.unikalni.pl/k15-Cztery-katy.php
http://www.unikalni.pl/k3-Bizuteria.php
http://www.unikalni.pl/k20-Anioly.php


Dzieci

Filuterne drobiazgi * breloki

Kartki

Prezenty ślubne

Torby

Ubieralnia * ciepłe dodatki * dół * góra * na wierzchu

Po kliknięciu w miniaturkę zdjęcia ze strony głównej, znajdziesz się w
kolekcji danego artysty.
Znajdziesz tam jego prace, te do sprzedania jak i te już sprzedane. 

Klikając w prawy górny róg możesz zobaczyć wszystkie wstawione
przez artystę kolekcje.

• Opinie Klientów 

Przy sprzedanych pracach znajdują się Opinie Klientów którzy już
zakupili przedmioty.
Najnowsze opinie o zakupionych przedmiotach znajdziesz również w zakładce

 Warto przeczytać!

 

• Wyszukiwarka 

Przy poszukiwaniu określonego przedmiotu pomocna może okazać
się wyszukiwarka.

Wystarczy, że wpiszesz słowo opisujące przedmiot, którego szukasz i 

wciśniesz enter lub klikniesz w przycisk 
Wpisując rodzaj szukanego przedmiotu znajdujesz go bez problemu.
Wpisując słowo – zegar – wyskakują wszystkie zegary jakie są w galerii
+ do tego kolczyki które
wykonane są z części zegarowych. :)
Wpisując – poduszki- wyszukiwarka znajduje wszystkie poduszki.
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http://www.unikalni.pl/k38-Dzieci.php
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Możesz zaznaczyć również wyszukiwanie według :

: Kategorii :: Artystów :: Kolorów :: Nowości i Taniej. 

Opcja ::  czyli prace na które artyści zdecydowali się
obniżyć ceny.
Czasem wyjątkowe cacko można kupić za bezcen. Łap więc okazję. 

• Zamów Podobne 

Niektóre prace opatrzone są adnotacją: 
znaczy to, że po kliknięciu i wypełnieniu formularza możesz zapytać
czy artysta może wykonać podobny przedmiot specjalnie dla Ciebie.
Opisz dokładnie jak powinien wyglądać zamawiany przez Ciebie przedmiot.
Jeżeli tylko artysta będzie w stanie, wykona podobną pracę dla Ciebie.

• Sufler Nowościwy.   

Dzięki biuletynowi - Sufler Nowościwy -o wszystkich nowościach możesz
dowiadywać się jako pierwszy.
Sufler Nowościowy to nazwa biuletynu wysyłanego do klientów i
subskrybentów Galerii Unikalni.pl.

Sufler powstał z myślą o osobach zainteresowanych informacjami o
nowych kolekcjach i przedmiotach wstawianych do Galerii, o
konkursach, promocjach i innych ważnych wydarzeniach z życia galerii.
Biuletyn jest dostarczany jego prenumeratorom poprzez pocztę
elektroniczną. 
Gdzie można zapisać się na Sufler Nowościwy?
Na stronie galerii dostępny jest formularz zgłoszeniowy.

http://www.unikalni.pl/jak-sledzic-nowosci.php


Wystarczy wpisać swoje imię i e-mail, a o wszystkich nowych kolekcjach,
konkursach i promocjach będziesz wiedział pierwszy.

Nie musisz martwić się, że będziesz miał zatkaną skrzynkę.
Sufler wysyłany jest max dwa razy w miesiącu.
Tekst wzbogacany jest miniaturkami zdjęć z nowych kolekcji.
Sufler będzie także odkrywał zakamarki galerii oraz informował o
zmianach i innowacjach wprowadzanych w galerii Unikalni.pl. 

Ważne!
Dzięki polityce prywatności, możesz być spokojny o swoje dane.
Twój adres e-mail, nie zostanie udostępniony osobom trzecim.
W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z Suflera Nowościowgo
klikając w link rezygnacji.
Możesz zapisać się teraz.

• Kontakt 

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości dotyczące oferty galerii lub
inne pytanie możesz do mnie napisać na adres:

 art [małpa] unikalni.pl
możesz również napisać lub zadzwonić korzystając ze Skype 

możesz też zadzwonić  kom.  0- 663 36 30 80

                                        ______________________________

 

Wyślij myszkę na zakupy -czyli jak kupować?

:: Rejestracja  ::  Prywatność  :: Jak kupować?  ::

:: Jak złożyć zamówienie? Krok po kroku :: Koszty przesyłki

:: Kiedy otrzymam przesyłkę?  ::  Płatność    ::  Gwarancja zadowolenia 

:: Jak kupić Taniej ?

• Informacje ogólne 

Niniejsze zasady sprzedaży określają warunki korzystania z galerii
internetowej zlokalizowanej pod adresem http://www.unikalni.pl
Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej
na odległość. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu przez cały rok.
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Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu Zakupów w unikalni.pl w 
każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej 
www.unikalni.pl oraz pobrać go i sporządzić wydruk.

• Rejestracja 

Możesz zarejestrować się przed rozpoczęciem zakupów klikając w

Możesz także zarejestrować się później, po dokonaniu wyboru
interesujących Cię przedmiotów i podjęciu decyzji o ich zakupie. 

Rejestracja jest bezpłatna i trwa zaledwie kilka chwil.
Polega na wypełnieniu formularza

.
Dane obowiązkowe zaznaczone są *.
Podczas rejestracji podajesz imię, nazwisko, swoje dane adresowe,
wybrany login i hasło.
Zachęcam także do podania numeru telefonu. Ułatwi to kontakt z Tobą. 

Wszystko to jest niezbędne do prawidłowej realizacji Twojego zamówienia. 

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego zostanie wysłany do
Ciebie e-mail z linkiem aktywującym Twoje konto.
Podany link należy aktywować przez kliknięcie.
Po aktywacji będziesz mógł się zalogować i dokonać zakupów.

Rejestrując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie Suflera Nowościowego
czyli informacji o nowych kolekcjach, konkursach i promocjach. 

Ważne!
Dzięki polityce prywatności, możesz być spokojny o swoje dane.
Twój adres e-mail, nie zostanie udostępniony osobom trzecim.
W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z Suflera Nowościowgo
klikając w link rezygnacji. 

Po co rejestrować się w galerii?

• Masz dostęp do historii zamówień, które 
 złożyłeś w galerii. 

• Przy dokonywaniu następnych zakupów nie będziesz musiał
każdorazowo wypełniać formularza z danymi adresowymi. 

• Produkty, które wrzuciłeś do koszyka, pozostaną tam dopóki
 ich nie usuniesz lub nie złożysz zamówienia.
Dzięki temu możesz przez dowolnie długi okres czasu zmieniać
zawartość koszyka zanim ostatecznie zdecydujesz się dokonać
zamówienia.

• Możesz sprawdzać na bieżąco status Twojego zamówienia. 

• Masz możliwość komentowania i oceniania poszczególnych
 prac po ich zakupie. 

• Będziesz miał możliwość otrzymywania informacji o nowościach,

http://www.unikalni.pl/zasady-zakupow.php
http://www.unikalni.pl/rejestracja.php
http://www.unikalni.pl/rejestracja.php
http://www.unikalni.home.pl/Image/File/zasady-zakupow-unikalni-pl.pdf
http://www.unikalni.pl/rejestracja.php


konkursach i innych ważnych wydarzeniach z życia galerii.

• Po zalogowaniu na stronie możesz edytować swoje dane personalne
i zmienić hasło dostępu. 

• Możesz wysłać prezenty na adres znajomych, którym chcesz zrobić 

             niespodziankę bez podawania swojego adresu.

• Szanujemy Twoją Prywatność 

Galeria gromadzi i wykorzystuje informacje o klientach tylko i wyłącznie do
celów wymaganych do wysyłkowej sprzedaży towarów.
Twoje dane adresowe i adres e-mail, nie zostanie udostępniony osobom trzecim.
W każdej chwili masz prawo do ich zmiany lub usunięcia. 

Dzięki naszej polityce prywatności, możesz być spokojny o swoje dane.
Dane osobowe zawarte w formularzach przechowywane i przetwarzane
są w sposób z zgodny wymogami prawa polskiego.

Zgłoszono zbiór o nazwie "klienci galerii unikalni.pl" do GIODO (wniosek nr 28861/2014) 
Wniosek oczekuje na nadanie księdze numeru.

Zgoda na otrzymywanie newslettera od Unikalni.pl
Poprzez jednoznaczne potwierdzenie (np. przez kliknięcie odpowiedniego 
okienka przy rejestracji lub przy dokonywaniu zakupów przez tzw. szybkie 
zakupy), możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera. Newsletter jest 
wysyłany na podany przez Ciebie adres mailowy. Newsletter wysyłany jest w 
nieregularnych odstępach czasowych i zawiera informacje na temat nowości w 
Unikalni.pl. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera 
klikając odpowiedni link zamieszczony w newsletterze.

• Pliki cookies

Strona unikalni.pl wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej 
przeglądarki.
Za pomocą technologii cookie zbieramy jedynie anonimowe dane statystyczne o
użytkownikach, służące do poprawy wygody korzystania z serwisu jak również 
aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.

Pliki cookie są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www. 
Przechowywane są przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy 
przeglądarka ponownie połączy się ze stroną,  witryna rozpoznaje rodzaj 
urządzenia, z którego łączy się użytkownik. 
W plikach cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. 

Każdy użytkownik może w dowolnej chwili zmodyfikować swoje ustawienia 
zapisywane na urządzeniu z którego korzysta.
Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z opcji blokady cookie w swojej przeglądarce 
pamiętaj, że udogodnienia przestaną funkcjonować.
Bez aktywnych plików cookies czyli ciasteczek:
-Twój koszyk w unikalni.pl nie będzie pamiętał przedmiotów, jakie wybrałeś.
Czyli każdorazowo wymusi to na Tobie wprowadzanie przedmiotów na nowo.
-Formularz logowania oraz pola haseł nie będą pamiętały Twoich danych.
Wymusi  to każdorazowo logowanie się na nowo i pamiętanie wszystkich swoich
haseł.



Oczywiście jest to wyłącznie Twoja decyzja, czy pliki cookie będą zapisywane 
na urządzeniu z którego korzystasz. Możesz wykasować je w każdej chwili za 
pomocą swojej przeglądarki, przykładowo aby zablokować wszystkie cookies 
należy:
- w wyszukiwarce Firefox kliknąć “Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność” i 
kliknąć opcję nie śledź lub podobną.
- w wyszukiwarce Internet Explorer kliknąć „Narzędzia”, „Opcje internetowe” 
i wybrać „Blokuj wszystkie cookies”
- w wyszukiwarce Google Chrome kliknąć „spanner icon”, „settings”, „under 
the bonnet”, „content settings” i wtedy wybrać “Block sites from setting any 
data”
- w wyszukiwarce Safari kliknąć „Ustawienia”, „Preferencje”, „Prywatność” i 
wybrać odpowiednią opcję.
- telefony komórkowe- otwórz internet, wybierz „ustawienia”, „prywatność” i 
przejdź do ustawień cookie.

Ważna informacja: zablokowanie wszystkich cookies może spowodować 
utrudnienia i spowolnienie w ładowaniu stron internetowych, ich niepoprawne 
działanie lub ograniczenie dostępu do różnych funkcjonalności serwisów.

Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia 
blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
ich zapisywanie.

 

• Jak kupować? 

Za pośrednictwem Unikalni.pl możesz nabywać oryginalne ręcznie robione
przedmioty wykonane w limitowanych kolekcjach lub tylko w pojedynczych
egzemplarzach. 

Warunkiem zakupu jest podanie danych osobowych oraz
dokonanie wpłaty za złożone zamówienie.
Zamówienia realizowane są na terenie całego kraju.

Wybrane artykuły dodajesz do wirtualnego koszyka za pomocą klawisza

Następnie logujesz się jeżeli dokonywałeś już zakupów w galerii,
bądź podajesz dane do wysyłki czyli dokonujesz rejestracji w systemie

jeżeli dokonujesz zakupów po raz pierwszy.

System będzie podpowiadał Ci następne kroki.

• Jak złożyć zamówienie? Krok po kroku 

http://www.unikalni.pl/rejestracja.php
http://www.unikalni.pl/logowanie.php


Złożenie zamówienia składa się z 3 łatwych kroków. 

 dodaj produkt do koszyka.
Jeśli zdecydowałeś się na zakup interesującego Cię przedmiotu 

dodaj go do koszyka za pomocą przycisku 
W ten sposób umieszczasz przedmioty w swoim koszyku i jednocześnie
przechodzisz do strony Koszyk.
Będąc w koszyku możesz kontynuować zakupy przechodząc do

 
lub gdy dodałeś już wszystkie przedmioty do koszyka dokonujesz złożenia
zamówienia klikając 

Jeśli będziesz chciał zmienić coś w swoim koszyku, możesz zrobić to łatwo,
wybierając jedną z dostępnych opcji.

Usuń produkt z koszyka

lub usuń zamówienie z koszyka.

Po kliknięciu w jeśli dokonywałeś już zakupy w galerii 
logujesz się. 

Jeśli jesteś nowym klientem, będziesz proszony o podanie danych
kontaktowych, niezbędnych do realizacji zamówienia czyli do
tak zwanej rejestracji.

Podczas rejestracji podajesz imię, nazwisko, swoje dane adresowe,
wybrany login i hasło.

Zachęcam także do podania numeru telefonu. Ułatwi to kontakt z Tobą.
Wszystko po to, żeby zamówienie zostało zrealizowane szybko i prawidłowo. 

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego zostanie wysłany do Ciebie e-mail
z linkiem aktywującym Twoje konto.
Odbierz pocztę i aktywuj konto przez kliknięcie.

Po aktywacji zaloguj się i kliknij  

Wybrane przez Ciebie produkty są w Twoim koszyku.

lub

Zakupy bez zakładania konta.

Możesz przejść do kontynuacji zakupów bez rejestracji i zakładania konta tzw. Szybkie 
zakupy 
Wybierając tę opcję, dane do wysyłki będziesz musiał podawać zawsze gdy będziesz chciał 
dokonać zakupów. Nie będziesz mógł przeglądać historii swoich zakupów ani wpisywać opinii 
o zakupionych przedmiotach. 

http://www.unikalni.pl/rejestracja.php


W formularz wpisz dane i adres, na który ma zostać wysłana przesyłka. Oprócz adresu, 
wymagane jest także podanie e-maila. Na adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z 
informacją o sposobie zapłaty i dalszej realizacji zamówienia. Zachęcam także do podania 
numeru telefonu. Ułatwi to kontakt z Tobą.

 wszystko masz już w koszyku. 

Jesteś już w drugim kroku składania zamówienia i w swoim koszyku masz
 wybrane przedmioty które chcesz kupić.

Tu możesz zmienić adres wysyłki zamówienia. 

 

Podając adres znajomego czy innej bliskiej osoby możesz wysłać jej prezent i
tym samym zrobić jej niespodziankę. 

Jeśli nie zmienisz adresu, przesyłka zostanie wysłana na Twój adres podany
przy rejestracji. 

 Złożyłeś zamówienie.

Klikając w przycisk przeszedłeś do ostatniego trzeciego
kroku zamówienia. Złożyłeś zamówienie i zakończyłeś proces zakupu.
Na Twój adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z informacją o sposobie
zapłaty i dalszej realizacji zamówienia. Odbierz zatem pocztę. 
Umowa zostaje zawarta w momencie powiadomienia kupującego wiadomością 
e-mail o złożeniu zamówienia i o sposobie finalizacji umowy- zapłaty za zakupione 
przedmioty. Dodatkowo informacje o sposobie finalizacji umowy kupujący może 
uzyskać po zalogowaniu na swoje konto w unikalni.pl. 

Koszyk jest trwały. Znaczy to, że jeżeli z jakiegoś względu przerwiesz
składanie zamówienia i wylogujesz się, po następnym zalogowaniu,
wcześniej włożone produkty dalej będą znajdowały się w koszyku.

W razie problemów możesz wysłać e-mail

art [małpa] unikalni.pl 

lub skontaktować telefonicznie   kom.  0- 663 36 30 80

Aby rozwiać swoje wątpliwości lub prosić o pomoc możesz również
napisać lub zadzwonić do mnie korzystając ze Skype 

  

• Koszty przesyłki. 

Koszty przesyłki podane są przy produktach.
Jeżeli dokonasz kilku zakupów u jednego artysty koszty przesyłki
ponosisz tylko raz. 

Jeżeli dokonasz zakupów u różnych artystów koszty będą odpowiednio wyższe.
Dzieje się tak, ponieważ to artysta/wykonawca pracy/

mailto:art@unikalni.pl
skype:renata_swiercz?chat


wysyła przesyłkę do Ciebie.

Wkładając przedmioty do koszyka, jesteś na bieżąco informowany o kosztach
przesyłki i całego zamówienia. 

Zapłaty za dokonane zamówienia będziesz mógł dokonać jednym przelewem
podając w treści przelewu numery zamówień.

• Kiedy otrzymam przesyłkę? 

Artyści wysyłają zamówione przedmioty w ciągu 48 godzin /dni robocze/
od uzyskania potwierdzenia o wpłynięciu zapłaty za zakupione przedmioty.
Dostawa przesyłki odbywa się za pomocą usług Poczty Polskiej.
Przesyłka wysyłana jest  jako priorytet + polecony.

 

• Płatność 

Płatność za zamówiony towar następuje przelewem na konto Galerii Unikalni.pl 

Dane firmy:  Właścicielem Galerii Unikalni.pl jest firma
Tanes Renata Świercz 05-077 Warszawa-Wesoła ul.Zakrętowa 2
wpisana do ewidencji działalności gospodarczej
pod numerem 436778  regon 140727191

Numer konta bankowego 04114020040000300244121549

Numer rachunku, numer zamówienia i kwota do zapłaty zostanie podana
w e-mailu po dokonaniu zakupów. 

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
Przelewu należy dokonać w terminie do 7 dni od dnia zamówienia,
po tym terminie zamówienie zostaje anulowane. 

Natychmiast po otrzymaniu wpłaty, zamówienie przekazywane jest do
realizacji-wysyłki przez artystę. 

Zamówienie można również opłacić przez tak zwane szybkie przelewy.  Możesz skorzystać z 
tego sposobu płatności jeśli posiadasz internetowe konto w jednym z wymienionych banków.



Szybkie przelewy to łatwy i szybki sposób opłacania zamówień. Nie ponosisz żadnych 
dodatkowych kosztów za dokonanie takiego przelewu i nie wypełniasz żadnych formularzy. 
Wystarczy, że zaznaczysz bank w którym posiadasz rachunek, zalogujesz się a dane dotyczące
przelewu zostaną wyświetlone automatycznie. Autoryzujesz tylko wykonanie przelewu. 
Szybkie przelewy obsługuje PayU,

Zapłaty za zamówienia możesz dokonać także za pomocą karty kredytowej. Wszystkie 
transakcje kartami są dodatkowo autoryzowane (Protected Payment) - płatność zostaje 
rozliczona w przeciągu 24h. Płatność dokonywana jest za pomocą systemu PayU,

Wszystkie transakcje opłacone za pomocą PAYU są objęte Program Ochrony Kupujących.

Będziesz informowany na bieżąco o stanie swojego zamówienia poprzez
odpowiednie statusy zamówienia.
Każdorazowa zmiana statusu zamówienia jest potwierdzona przez wysłanie
wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji. 

Status zamówienia możesz także sprawdzić po zalogowaniu się w panelu klienta.

 

http://www.unikalni.pl/logowanie.php


Na życzenie kupujący może otrzymać fakturę VAT.

• Zwrot - Gwarancja zadowolenia = bezpieczne zakupy       

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w terminie czternastu dni od 
otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn 
w ramach odstąpienia od umowy. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od 
umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. (Przykładowy formularz zwrotu)
Zwracany towar nie może być zniszczony bądź uszkodzony. Zapewniam zwrot należności tj. 
cenę produktu + koszty dostarczenia go do klienta. Koszt odesłania przesyłki ponosi klient.
Pieniądze wysyłane są przelewem na wskazany rachunek bankowy.
Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Zwrócony towar możesz zamienić na inny, będący w ofercie galerii.
W zależności od wybranego produktu zwrócę Ci nadpłatę lub
dopłacisz brakującą kwotę.

Informację o zwrocie proszę kierować na art@unikalni.pl. W mailu proszę o podanie nr 
zamówienia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (przez Internet) nie przysługuje w 
odniesieniu do umów/świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym 
przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.  

• Reklamacja 

Dostarczany towar jest wolny od wad.

Wysyłane przesyłki pakowane i zabezpieczane są przez artystów najlepiej
jak to możliwe. Jednakże, może zdarzyć się tak, że przesyłka zostanie
uszkodzona podczas transportu.
W takim przypadku zawsze możesz liczyć na pomoc. 

Towar uszkodzony może zostać wymieniony na inny, a jeśli będzie
to niemożliwe galeria zwróci Ci równowartość ceny produktu razem
z kosztami przesyłki lub zaoferuje inne, wygodne dla Ciebie rozwiązanie. 

O zaistniałej sytuacji proszę o informację na e-mail. 

Reklamację proszę kierować na art@unikalni.pl. 

Odpowiedź na złożoną reklamację otrzymasz nie później niż w terminie do 7 dni. Odpowiedź 
w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Ciebie adres e-mail. 

Zależy mi, aby Klienci byli zawsze zadowoleni z zamówionych
przedmiotów i obsługi. 

• Jak kupić taniej ?                       

Opcja w wyszukiwarce  czyli prace na które artyści
zdecydowali się obniżyć ceny.
Czasem wyjątkowe cacko można kupić za bezcen.

mailto:art@unikalni.pl
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Łap więc okazję. 

• Postanowienia końcowe 

Galeria nie ponosi odpowiedzialności za wypadki związane z
używaniem towarów w sposób nieodpowiedni lub wykraczający
poza zakres używania przedmiotów. 

• Prawa własności intelektualnej 

Galeria Unikalni.pl oferując dostęp do kupna-sprzedaży wstawianych
prac zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania
praw własności intelektualnej.
Prawa autorskie zdjęć i tekstów należą do artystów.
Przyjęty w galerii wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi
przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
Powielanie i kopiowanie jest zabronione.

• Kontakt 

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie,
możesz zadzwonić pod numer  kom.  0- 663 36 30 80

lub do mnie napisać na adres

 art [małpa] unikalni.pl 

Możesz również napisać lub zadzwonić korzystając ze Skype 

 

                                       ____________________________________

 

Warto wiedzieć więcej – czyli inne praktyczne rady.

Przypomnienie hasła      ::  Schowek  ::  Zaproszenie  ::  Dodaj do ulubionych
:: Poznaj artystów      ::  Pokaż co potrafisz      ::  Z życia galerii
:: Jak kupić Taniej  ::  Artysta dnia
:: Kontakt      ::  Dane firmy

• Przypomnienie hasła 

Jeśli zapomniałeś hasła,

wejdź na tę stronę i wpisz swój adres e-mail.

Niezwłocznie otrzymasz zapomniane hasło.

 

  

• Schowek 
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 Jeśli nie jesteś jeszcze do końca zdecydowany na 
zakup lub z innych przyczyn, chcesz odłożyć zakupy na inny 
termin, schowek jest miejscem, gdzie możesz przechować 
upatrzone przedmioty. 
Schowek jest trwały. 
Znaczy to, że jeżeli wylogujesz się i wyjdziesz ze strony 
unikalni.pl, po następnym zalogowaniu, produkty włożone do 
schowka dalej tam będą. 
Uwaga!      Przedmioty włożone do schowka dalej dostępne są dla 
innych kupujących. Może zatem zdarzyć się, że ktoś kupi te 
przedmioty.

 

 

• Zaproszenie 

Jeśli podoba Ci się w Unikalni.pl
w łatwy sposób możesz zaprosić znajomych do galerii. 

Klikając w  przechodzisz do formularza
gdzie wpisujesz swoje imię i e-mail znajomego.
W okienku możesz dopisać swój tekst, lub wykorzystać już wpisany.

• Dodaj do ulubionych 

Aby nie szukać strony, możesz unikalni.pl dodać do zakładek
lub do ulubionych, w zależności z jakiej przeglądarki korzystasz. 

• Poznaj artystów 

Cały sekret Galerii Unikalni.pl to artyści współpracujący z
moją galerią. To dzięki nim i ich wielkiej pasji z którą tworzą
swoje prace możesz oglądać i kupować te wspaniałe ręcznie
robione cudeńka.

Dobrze, że są jeszcze tacy, którzy tworzą ręcznie rzeczy piękne,
unikalne i wyjątkowe. Galeria Unikalni.pl jest miejscem dla takich
pasjonatów, ale także dla artystów, twórców i projektantów,
którzy tworzą w najróżniejszych technikach.

Warto pokazać prace ludzi, którzy kochają to co robią,
żyją z pasją i dzielą się swoim talentem i pracami. 

Wizytówki artystów możesz obejrzeć klikając w

• Pokaż co potrafisz 

http://www.unikalni.pl/poznaj-artystow.php
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Wydawało by się, że we współczesnym świecie wszystko jest
powielane bez końca i nie ma już miejsca na wyroby ludzkich rąk.
Jednak tu jest takie magiczne miejsce, w którym znajdują się 
przedmioty,
ozdoby i biżuteria ręcznie robiona.
Tu pasja tworzenia miesza się różnymi ręcznymi technikami tworzenia.
Swoje wyjątkowe prace wstawia tu wielu artystów, pasjonatów i 
twórców. 
Jeśli sam tworzysz coś wyjątkowego, możesz także dołączyć do
grona pasjonatów   i twórców lubiących tworzyć niepowtarzalne 
przedmioty.

• Z życia galerii 

Galeria to “kopalnia” małych dzieł sztuki wykonanych ludzką 
niepowtarzalną ręką,
więc chyba każdy miłośnik ręcznie robionych przedmiotów znajdzie
tu coś dla siebie. 
Tu nie znajdziesz tam dwóch takich samych prac, bo wszystkie 
kolekcje to
niepowtarzalne przedmioty.
O nowych kolekcjach, artystach i ciekawych technikach przeczytasz w 

 

• Taniej 

Aby zobaczyć wszystkie przedmioty z niższą ceną zaznacz
w wyszukiwarce okienko

Nie ma większej frajdy niż buszowanie po sklepach, tym bardziej
jeśli przy okazji można zaoszczędzić. 

• Artysta dnia 

Na dole po prawej stronie znajdziesz zakładkę
po kliknięciu wejdziesz w jedną z jego kolekcji.

• Kontakt 

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, 
możesz do mnie napisać na adres

 art [małpa] unikalni.pl

Możesz zadzwonić zapytać o radę lub zadać mi pytanie 
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 kom.  0- 663 36 30 80

Możesz również napisać lub zadzwonić korzystając ze Skype 

 Postaram się odpowiedzieć na każde pytanie.
Napisz w czym mogę Ci pomóc. 

• Dane firmy 

Właścicielem Galerii Unikalni.pl jest firma Tanes
05-077 Warszawa-Wesoła ul.Zakrętowa 2
wpisana do ewidencji działalności gospodarczej
pod numerem 436778  regon 140727191 NIP 952-128-82-96 

Numer konta bankowego 
04114020040000300244121549

...........
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