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I. Informacje ogólne.
1. Właścicielem sklepu jest iSys Intelligent Systems, dalej zwany „Właścicielem”.
2. Sklep internetowy eHouse.net.pl dalej zwany jako „sklep” lub „sklep eHouse”.
3. Regulamin dotyczący ogólnych warunków sprzedaży wyszczególnionych poniżej, stanowi umowę
między Użytkownikiem / Nabywcą a Właścicielem. Regulamin może być zmieniony przez
Właściciela bez konieczności dodatkowej informacji.
4. Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich (PLN) netto i/lub brutto.
5. Przedstawiane w sklepie towary nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Właściciel zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen, bądź niezrealizowania zamówienia, jeżeli
cena stanowi wynik pomyłki lub błąd systemu w trakcie dokonywania lub wysyłania zamówienia
drogą elektroniczną.
6. Oferta produktów w sklepie internetowym nie przesądza o jego dostępności, a co za tym idzie,
o możliwości natychmiastowej realizacji zamówienia.
7. Oferowane produkty produkcji firmy iSys są własnością Właściciela sklepu i są produkowane oraz
montowane w Polsce z części najwyższej jakości renomowanych producentów. Produkty
prezentowane na zdjęciach mogą różnić się od ostatecznie sprzedawanych, co jest wynikiem zmian
i udoskonaleń produkcyjnych oraz modernizacyjnych systemu. Użyte w sklepie zdjęcia są poglądowe.
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane w opisach towarów nie
zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości konieczny jest kontakt z Właścicielem przed podjęciem decyzji kupna
(potwierdzenie mailowe szczegółów dot. danego produktu).
8. Skrzynki instalacyjne mogą być zmienione w zależności od dostępności na rynku i wariantów
produktu.
9. Sprzedaż produktów wyprodukowanych przez inną firmę niż iSys może podlegać dodatkowym
uwarunkowaniom regulaminu i gwarancji, co zostanie zaznaczone w opisie produktu.
II. Rejestracja Użytkownika.
1. Użytkownikiem (po złożeniu zamówienia zwanym dalej Nabywcą) serwisu może być firma bądź każda
osoba, która ukończyła 18 lat.
2. Rejestracja konta Użytkownika jest bezpłatna i dobrowolna.
3. Rejestracja jest równoznaczna z faktem zaznajomienia się Użytkownika z regulaminem sklepu
i akceptację niniejszego regulaminu.
4. Użytkownik może zarejestrować się w serwisie poprzez wypełnienie formularza zamówienia
i korzystać ze specjalnych ofert dostępnych w serwisie w wyznaczonym czasie.
5. Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte bez wcześniejszych uprzedzeń, jeśli
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administrator strony (Właściciel) stwierdzi nadużycie regulaminu przez Użytkownika. Usunięcie
danych Użytkownika łączy się z usunięciem jego wszystkich danych zawartych w bazie danych sklepu
internetowego eHouse.
6. Użytkownik zobligowany jest do wypełnienia wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe
prawdziwymi danymi. Nie wypełnienie ich będzie uważane za odstąpienie od rejestracji.
7. Właściciel zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie danych wprowadzonych w ankiecie
rejestracyjnej. Dane osobowe, które podawane są przez rejestrujących się użytkowników
przechowywane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 (Dz. Ust. nr 133
poz. 833). Oznacza to, iż nie mają do nich dostępu osoby nie będące związane z Właścicielem. Dane te
nie będą udostępniane i przekazywane osobom trzecim, firmom ani organizacjom.
8. Właściciel zastrzega sobie prawo do usuwania nieużywanych kont (przy braku aktywności przez okres
co najmniej 6 miesięcy) bez podania przyczyny i informacji o tym fakcie. Powtórna rejestracja będzie
możliwa.
III. Zamówienia produktów.
1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, pakowane przez Właściciela (producenta)
i posiadają wymagane atesty oraz zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.
2. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy, jak również e-mailem na adres:
zamowienia@ehouse.net.pl
3. Z chwilą złożenia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Właścicielem i Użytkownikiem umowy
sprzedaży towarów wymienionych w zamówieniu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą
Użytkownika na przechowywanie i przetwarzanie przez Właściciela danych osobowych zawartych w
zamówieniu.
4. Użytkownik zobowiązany jest do podania numeru telefonu komórkowego (lub stacjonarnego) i adresu
e-mail do korespondencji oraz w celu potwierdzenia zamówienia.
5. Właściciel zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości,
niemożliwych do potwierdzenia lub złożonych za pomocą nieprawidłowo wypełnionego formularza.
6. Do zamówienia należy dodać koszty dostawy (wg kosztów wysyłki), którymi obciążany jest Nabywca.
7. Dane podawane przez Użytkownika podczas realizacji płatności on-line są chronione przez
specjalistyczne serwisy obsługujące płatności.
8. Transfer środków pieniężnych odbywa się poprzez zewnętrzne serwisy transakcyjne bądź banki bez
pośredniczenia Właściciela sklepu. Właściciel nie posiada dostępu do informacji transakcyjnych,
transferu środków pieniężnych podawanych serwisom bankowym, transakcyjnym, itp.
IV. Realizacja zamówienia i płatność.
1. Każde większe zamówienie składane w sklepie internetowym eHouse może zostać potwierdzone przez
Właściciela i następnie przez Nabywcę. W tym celu w ciągu 1-4 dni roboczych od złożenia
zamówienia, pracownik sklepu skontaktuje się z Nabywcą drogą mailową lub telefoniczną i po
uzgodnieniach, potwierdzi warunki realizacji zamówienia, a w szczególności: rodzaj, ilość oraz
wartość zamówienia, koszty dostawy, adres dostawy i termin realizacji zamówienia.
2. Jeśli Nabywca nieprawidłowo wypełnił formularz (błędny numer telefonu, błędny adres mailowy, brak
odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail), złożone zamówienie zostaje
anulowane, a podane dane osobowe zostają usunięte z bazy danych sklepu.
3. W przypadku złożenia przez Nabywcę zamówienia na towary o wysokiej wartości, Właściciel może
(w procesie potwierdzenia zamówienia) zażądać wpłaty przedpłaty na poczet realizacji zamówienia lub
pełnej opłaty wg wartości zamówienia. Będzie to zaznaczone w warunkach realizacji tego zamówienia.
4. Po otrzymaniu maila od Właściciela dot. warunków realizacji zamówienia Nabywca jest zobowiązany
potwierdzić akceptację tych warunków drogą mailową na adres: zamowienia@ehouse.net.pl
5. Złożenie zamówienia oraz akceptacja warunków realizacji zamówienia przez Nabywcę, jest
równoznaczna z upoważnieniem Właściciela sklepu eHouse do wystawienia faktury bez konieczności
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uzyskania podpisu Nabywcy. Właściciel sklepu wystawia dowód zakupu pod postacią paragonu lub
faktury VAT zgodnie z danymi umieszczonymi przez Użytkownika w zamówieniu.
6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz akceptacją warunków realizacji zamówienia
dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Właścicielem sklepu eHouse.
Umowa sprzedaży towaru może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim oraz tylko na terenie
Polski.
7. Rozliczenie transakcji może nastąpić w następujący sposób:
a/ przelewem na konto Właściciela sklepu:
29 1140 2004 0000 3002 7498 9603
na podstawie uzyskanego numeru zamówienia lub faktury proforma,
b/ gotówką przy odbiorze przesyłki (tylko małe wartości zamówień do 1000 PLN).
8. Przelew całościowy (zakup towaru o wartości powyżej 1000 PLN): opłacenie całego złożonego
zamówienia wraz z kosztami wysyłki. Nabywca podaje w tytule przelewu numer zamówienia
i dokonuje przelewu na konto podane w zamówieniu. Właściciel po zarejestrowaniu przelewu w
odpowiedniej wartości na koncie bankowym, przystąpi do realizacji zamówienia. W przypadku nie
otrzymania przelewu do 3 dni od złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane, a towar wraca
do sklepu.
9. Zapłata za towar przy odbiorze towaru (zakup towaru o wartości do 1000 PLN): Właściciel wysyła
towar na podstawie złożonego zamówienia wraz z dowodem zakupu dla nabywcy. Nabywca uiszcza
opłatę za towar oraz koszty wysyłki osobie dostarczającą przesyłkę.
10. Na prośbę Nabywcy przekazaną e-mailem, Właściciel może dokonać zmian w złożonym przez
Nabywcę zamówieniu w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od jego złożenia, pod warunkiem, że nie
zostało ono jeszcze zrealizowane. Właściciel potwierdza zmianę poprzez przesłanie zaktualizowanych
warunków realizacji zamówienia, a Nabywca akceptuje zmiany jednocześnie potwierdzając swoje
zobowiązania.
11. Rezygnacja z zamówienia: na prośbę Nabywcy, przekazaną e-mailem w ciągu maksymalnie 1-go dnia
roboczego od złożenia zamówienia, Właściciel może anulować realizację zamówienia jedynie pod
warunkiem, że nie zostało ono jeszcze zrealizowane ani nie jest w trakcie realizacji.
12. Anulowanie zamówienia: Właściciel zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień w przypadku
zdarzeń losowych (braku możliwości zamówienia części do produkowanych towarów i komponentów
przez okres dłuższy niż 5 tygodni, podanej błędnej ceny, podanego błędnego stanu magazynowego,
oraz innych przypadków losowych). Anulowanie zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od
odebrania zamówienia przez pracownika sklepu.
V. Wysyłka zakupionego towaru.
1. Zamówione towary są dostarczane do Nabywcy za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres
wskazany w formularzu zamówienia Nabywcy.
2. Od momentu potwierdzenia realizacji trwa czas oczekiwania na przesyłkę – jest to czas realizacji
zamówienia przez Właściciela sklepu. Czas dostarczenia przesyłki zostanie potwierdzony w przypadku
opóźnień lub zmian w zamówieniu. Łączny czas realizacji zamówienia wynosi do 3-30 dni roboczych
od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia i ustalenia szczegółów realizacji zamówienie mailem.
3. Koszt dostawy określa cennik firmy kurierskiej przewożącej towar i szacowany jest automatycznie na
podstawie wagi przy składaniu zamówienia a następnie potwierdzany Nabywcy i podlega jego
akceptacji.
4. Terminy dostawy są podane orientacyjnie i w skrajnych sytuacjach mogą ulec zmianie.
5. Właściciel nie bierze odpowiedzialności za opóźnienie dostawy lub zagubienie paczki przez firmę
przewozową. W wypadku zagubienia przesyłki lub innego przypadku losowego prowadzone będzie
dochodzenie u firmy przewozowej. W tym czasie nie będzie możliwy zwrot kosztów czy towaru.
6. Przyjęcie przesyłki przez Nabywcę i potwierdzenie podpisem na liście przewozowym będzie
traktowane jako potwierdzenie braku uszkodzeń podczas transportu. Nabywca odbierając towar jest
zobowiązany do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
Właściciel sklepu każdorazowo zlecając przesyłkę do firmy przewozowej zaznacza, że jest to towar
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delikatny i wymaga specjalnej troski. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie
w obecności pracownika firmy spedycyjnej protokołu szkody podczas odbioru paczki.
7. Chwilą wydania towaru jest moment odebrania przedmiotu zamówienia z siedziby Właściciela,
a w przypadku jego wysyłki powierzenie go firmie przewozowej lub pocztowej (art. 544 § 1 Kodeksu
Cywilnego). Właściciel wysyłając towar zapewnia właściwy sposób opakowania odpowiadający
właściwościom rzeczy, a w szczególności jej nienaruszalność (zgodnie z art. 545 § 1 Kodeksu
Cywilnego).
VI. Gwarancja i reklamacje.
1. Wszystkie towary oferowane w sklepie są nowe i wolne od wad. Wyjątkiem mogą być towary
w promocji/wyprzedaży, w której Właściciel może oferować produkty posiadające wykryte wady lub
ograniczenia - wówczas Właściciel określi rodzaj wady bądź uszkodzenia w opisie produktu.
2. Produkt zakupiony w sklepie internetowym eHouse posiada gwarancję w przypadku zakupu
systemu/sterowników w pełnej opcji sprzedażowej. Zakup systemu „Do samodzielnego montażu”
(wersja „DIY” - „Do it yourself”) jest oferowana w specjalnej cenie i nie posiada gwarancji
producenta. Zakup tej wersji przez Nabywcę wiąże się jednoznacznie z akceptacją zakupu bez
gwarancji producenta na sterowniki. Sterowniki sprzedawane w tej opcji są nowe, sprawdzone (tuż
przed wysyłką) i tak samo sprawne jak sterowniki sprzedawane w pełnej opcji z gwarancją. Nie są
towarem wybrakowanym czy w jakikolwiek sposób uszkodzone lub o mniejszej funkcjonalności.
3. Produkty oraz elementy o charakterze instalacyjnym z gwarancją wymagają podłączenia i instalacji
przez autoryzowany serwis na podstawie jego indywidualnej umowy gwarancyjnej.
4. Produkty wymagające specjalistycznej instalacji muszą zostać zamontowane i zabezpieczone przez
autoryzowanych instalatorów. W przeciwnym wypadku gwarancja zostaje automatycznie anulowana.
5. Gwarancja zostaje anulowana w wyniku uszkodzeń pośrednich: przebić napięcia, uszkodzeń
okablowania urządzeń podłączonych do sterowników powodujących dalsze uszkodzenia.
6. Jeżeli towar nie posiada odrębnej karty gwarancyjnej producenta, dokumentem gwarancyjnym jest
dokument sprzedaży (paragon lub faktura) wystawiony przez firmę iSys. Nie dotyczy to produktów
oznaczonych „Do samodzielnego montażu” („DIY”), promocyjnych, instalacyjnych oraz sterowników
bez obudów, które są bez gwarancji.
7. Każda pozycja towarowa w sklepie internetowym w swoim dokładnym opisie posiada informację
o okresie gwarancji. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym
produkcie.
8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów
będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia
tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przedstawicielem przewoźnika protokołu szkody.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy
mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa,
jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Gwarancja nie ma też zastosowania
w przypadku dokonania przez Użytkownika nieautoryzowanych napraw i zmian w konfiguracji
sprzętu.
10. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady produktu, zostaną one usunięte bezpłatnie w terminie
ustalonym z Użytkownikiem przez przedstawiciela firmy iSys na podstawie zasadności gwarancji.
Jeżeli naprawa będzie wymagała wykonania dodatkowych części zamiennych, bądź wysłania
wadliwego podzespołu do specjalistycznych serwisów, termin ostatecznej naprawy będzie
potwierdzony przy zachowaniu zasady minimalizowania czasu naprawy.
11. Niedochowanie warunków gwarancji, w szczególności: zerwanie plomby gwarancyjnej, plomb
ochronnych, ochronnych złącz/gniazd, transportowanie towaru do serwisu w sposób umożliwiający
jego uszkodzenie, praca produktu/urządzenia w niedopuszczalnych warunkach, powoduje
unieważnienie gwarancji.
12. Do wykonania uprawnień z gwarancji niezbędny jest oryginał dokumentu zakupu lub dokument
potwierdzający otrzymanie gwarancji na zakup systemu w określonej konfiguracji/wersji wydany przez
firmę iSys.
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13. Sprzęt/sterowniki dostarczane do serwisu muszą być kompletne, czyli zawierać elementy dostarczone
pierwotnie przez firmę iSys wraz z zakupionym towarem.
14. Jeśli reklamacja okaże się nieuzasadniona (np.: sprzęt jest sprawny) może zostać pobrana opłata za
diagnostykę i ekspertyzę wg kosztów rzeczywistych. Ponadto Użytkownik zostanie obciążony kosztem
transportu towaru tam i z powrotem do Użytkownika wg kosztów firmy przewozowej. Koszty te
zostaną potwierdzone Nabywcy przez firmę iSys drogą mailową.
15. W sytuacji, gdy niemożliwa okaże się naprawa sprzętu w ramach gwarancji albo jego wymiana na
inny, Nabywca otrzyma zwrot kosztów zakupu towaru lub zostanie ustalona inna forma
zadośćuczynienia po ustaleniu tego przez strony. W tym celu nastąpi korekta dokumentu sprzedaży.
W przypadku korekty faktury konieczny jest zwrot podpisanej przez Nabywcę korekty. Należna kwota
zostanie przesłana do Nabywcy w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez iSys podpisanego dokumentu
korekty. Kwota ta zostanie zwrócona na podane przez Nabywcę konto bankowe.
16. Gwarancją sprawnego działania oprogramowania jest wybór sprzętu komputerowego
rekomendowanego przez firmę iSys. Firma iSys nie udziela gwarancji dotyczących sprawnego
działania oprogramowania na pozostały sprzęt zakupiony przez Nabywcę indywidualnie.
17. iSys może dostarczyć sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy jedynie na specjalnych warunkach
ustalonych przez obie strony. W procedurze ogólnej iSys nie dostarcza sprzętu zastępczego na czas
trwania naprawy.
18. Prawa gwarancyjne posiada Nabywca, na którego wystawiona jest gwarancja lub dokument sprzedaży
systemu/sterowników, dlatego też dalsze zbycie sprzętu nie powoduje przeniesienia praw
gwarancyjnych na kolejnego nabywcę.
19. Towar zakupiony nie podlega zwrotowi. Wyjątki od tej reguły opisane są w części VII tego
regulaminu.
20. Zgłoszenie reklamacyjne w sklepie eHouse powinno być przesłane pocztą lub e-mailem,
z potwierdzeniem numeru dokumentu zakupu, dokładnym opisem usterki lub wady (dodatkowo
zdjęciem cyfrowym jeżeli usterka lub wada jest możliwa do sfotografowania).
21. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszonego przez Nabywcę
urządzenia. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, czas realizacji reklamacji (wymiana lub naprawa
sprzętu) wynosi 7 dni roboczych w przypadku towarów dostępnych na stanie magazynowym. Czas
realizacji reklamacji może się wydłużyć w zależności od dostępności towaru w magazynach. Nabywca
zostanie o tym poinformowany drogą internetową lub telefonicznie.
22. Różnice wynikające np. z indywidualnych ustawień komputera Użytkownika (kolor, proporcje itp.),
niezgodności systemów operacyjnych, sprzętu komputerowego, smartfonów, tabletów, przeglądarek
internetowych, itp. nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
23. Z gwarancji są wyłączone elementy i komponenty ulegające naturalnemu zużyciu, starzeniu, (np.
przekaźniki, czujniki) itd.
24. Moduły i komponenty firm trzecich są objęte niezależnymi warunkami gwarancji poddostawców.
VII. Zwrot zakupionego towaru.
1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący osobą
fizyczną, nie nabywającą towaru w celach związanych z działalnością gospodarczą, ma prawo odstąpić
od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wydania towaru.
2. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą i strony obowiązane są zwrócić to, co
sobie świadczyły w stanie niezmienionym, co oznacza, że w sytuacji, gdy Nabywca zmienił stan
towaru, a więc towar nosi ślady używania, niemożliwe jest odstąpienie od umowy.
3. Do wykonania uprawnień z tytułu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny niezbędny
jest oryginał dokumentu zakupu.
4. Zwroty towarów przyjmowane są w przypadku, gdy nie posiadają one śladów używania, podłączania,
uszkodzeń oraz posiadają nieuszkodzone i nienaruszone fabryczne opakowanie i zabezpieczenia.
W przypadku otwarcia opakowania i wyciągnięcia produktu uważa się towar za używany, gdyż posiada
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ślady ingerencji (mikro ryski, ślady palców itp). Produkt ten nie jest uważany za nowy i nie nadaje się
do ponownej sprzedaży jako produkt nieużywany. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim
został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z załączonymi do zakupu dokumentami
i akcesoriami.
Zwroty nie będą uwzględniane w przypadku zerwania folii ochronnych, plomb, banderol, stickerów,
zabezpieczeń do transportu.
W przypadku zwrotów, koszty związane z dostarczeniem do siedziby Właściciela / siedziby firmy
pokrywa Nabywca. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru
w transporcie zwrotnym.
W przypadku zwrotów wartość zamówienia zostanie zwrócona przelewem w ciągu 14 dni roboczych
od otrzymania i sprawdzenia przesyłki oraz działania zakupionych produktów.
Do przesyłki należy dołączyć dokumenty opisane w części VII punkt 3. regulaminu oraz podać
dokładne dane Nabywcy wraz z numerem konta, na który mają być zwrócone pieniądze. W przypadku,
gdy Nabywca zażądał wystawienia faktury, pieniądze zostaną zwrócone na konto w ciągu 14 dni po
otrzymaniu przez firmę iSys podpisanego dokumentu korekty.
Produkty w wersji „Do samodzielnego montażu” („DIY”), promocyjne, instalacyjne, bez obudów nie
podlegają zwrotom.
VIII. Pozostałe ustalenia.

1. Oferta handlowa ważna tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Korzystanie ze sklepu eHouse oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. Wszystkie wymienione produkty oraz nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą
być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli lub firmy iSys.
4. eHouse jest znakiem towarowym/handlowym należącym do firmy iSys.
5. iSys nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umowy w przypadku siły wyższej,
zakłóceń, ogólnego lub częściowego strajku, szczególnie w usługach pocztowych, przewozowych,
w wypadku powodzi, pożaru lub wojny.
6. iSys uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty bezpośrednie, utratę przedsiębiorstwa,
zysków lub za koszty wynikające z zakupu jakiegokolwiek produktu w naszym sklepie internetowym.
7. iSys nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprawidłowej instalacji lub
niewłaściwego, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktów zakupionych w naszym
sklepie internetowym.
8. Odpowiedzialność iSys w każdym przypadku ograniczona będzie do sumy zamówienia.
9. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym iSys rozstrzygane
będą poprzez porozumienie stron lub sąd powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.
10. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu sklepu bez podania przyczyn i bez
wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu. Po zmianie
każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem. Jeśli Użytkownik nie
akceptuje nowego regulaminu to może zaprzestać korzystania z serwisu jako Użytkownik
i powiadomić o tym fakcie Właściciela w celu usunięcia konta .
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