
Załącznik nr 2

DO REGULAMINU WYPOŻYCZALNI BIZUMANIA.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Załącznik stanowi integralną część Regulaminu.
2. Do wypożyczania Biżuterii w ramach Abonamentu stosuje się postanowienia

Regulaminu z uwzględnieniem postanowień szczególnych wynikających z
Załącznika nr 2.

II. DEFINICJE

Abonament – opłacone z góry prawo do wypożyczania Biżuterii przez okres
odpowiadający rodzajowi Abonamentu opisanemu w Ofercie, aktualnej na dzień
zawarcia na odległość umowy sprzedaży Abonamentu, dostępnej na platformie
internetowej https://bizumania.pl/abonament, obowiązujące od dnia aktywacji Kodu.

Abonent – osoba, która wykupiła Abonament poprzez platformę internetową
www.bizumania.pl

Kod aktywacyjny – ciąg 9 cyfr i liter (w formacie XXX-XXX-XXX) wysyłany na
adres e-mail wskazany przez Abonenta podczas realizacji transakcji zakupu
Abonamentu.

Oferta – wykaz aktualnie obowiązujących rodzajów Abonamentu, zawierający
informację na temat długości trwania Abonamentów, możliwej do wypożyczenia
Biżuterii w ramach danego rodzaju Abonamentu oraz ich łącznej ceny wraz z
podatkami.

Użytkownik Abonamentu – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych
poprzez Platformę w ramach Abonamentu w wyniku rejestracji i użycia Kodu
aktywacyjnego.

Voucher – dokument potwierdzający zakup Abonamentu, wysyłany na adres e-mail
Abonenta po zaksięgowaniu się należności tytułem zakupu Abonamentu.

III. RODZAJE ABONAMENTÓW

1. Rodzaje aktualnie dostępnych Abonamentów wyszczególnione są w Ofercie
dostępnej na platformie internetowej https://bizumania.pl/abonament

2. W Ofercie dostępne są następujące informacje na temat rodzajów Abonamentu:
a) czas trwania Abonamentu,
b) wartość Biżuterii, która może zostać wypożyczona w ramach danego

rodzaju Abonamentu;
c) liczba możliwych wypożyczeń w ramach danego Abonamentu;



d) dostępne promocje w ramach danego rodzaju Abonamentu na inne usługi
BIZUMANII.

3. Zawarcie na odległość umowy sprzedaży Abonamentu stanowi akceptację Oferty
zawierającej szczegółowe informacje na temat danego rodzaju Abonamentu,
dostępnej na platformie internetowej www.bizumania.pl i obowiązującej na dzień
zawarcia na odległość umowy sprzedaży Abonamentu.

IV. WARUNKI ROZPOCZĘCIA KORZYSTANIA Z ABONAMENTU

1. Warunkiem zakupu Abonamentu jest wybór kafelka wskazującego na konkretny
rodzaj Abonamentu na platformie https://bizumania.pl/abonament i kliknięcie
przycisku Kup, a następnie podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia,
oraz akceptacja niniejszego Regulaminu i przejście do płatności.

2. Z Abonamentu może korzystać osoba, która go wykupiła (Abonent) bądź inna
osoba, której Abonent przekaże Kod aktywacyjny i która to w ten sposób stanie się
Użytkownikiem Abonamentu.

3. W formularzu zakupu Abonamentu, Abonent wskazuje swój adres e-mail, na który
zostanie przesłany Voucher z Kodem aktywacyjnym.

4. Voucher z Kodem aktywacyjnym zostanie wysłany na wyżej wskazany adres e-mail
niezwłocznie po zaksięgowaniu się należności z tytułu dokonanego zakupu
Abonamentu.

5. W formularzu zakupu Abonamentu, Abonent może wybrać opcję wysyłki kurierskiej
Vouchera w formie kuponu upominkowego na adres wskazany w formularzu
zakupu. Koszty wysyłki kurierskiej pokrywa Abonent.

6. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Abonamentu jest rejestracja Abonenta lub
Użytkownika Abonamentu na platformie www.bizumania.pl oraz jednorazowe
wpisanie Kodu aktywacyjnego.

7. Raz wpisany Kod aktywacyjny powoduje, że Abonament zostaje przypisany do
osoby, która go aktywowała i nie może zostać przeniesiony na inną osobę. 8. Od
dnia aktywacji Kodu, Voucher staje się imienny.

8. Od momentu wpisania Kodu aktywacyjnego, Użytkownik Abonamentu może
wypożyczać Biżuterię zgodnie z Regulaminem.

V. WARUNKI WYPOŻYCZANIA BIŻUTERII W RAMACH ABONAMENTU

1. Z Abonamentu może korzystać tylko jedna osoba, która wpisała Kod aktywacyjny.
Nie jest dopuszczalne wypożyczanie Biżuterii przez inną osobę niż osoba, która
dokonała aktywacji Kodu bądź dla innej osoby niż ta, która dokonała aktywacji
Kodu.

2. Kod aktywacyjny musi zostać użyty najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia
otrzymania Vouchera drogą mailową lub kurierem, jeśli Abonent wybrał taką opcję
wysyłki. Okres Abonamentu liczony jest od dnia aktywacji Kodu.

3. Nie ma możliwości wymiany Vouchera na gotówkę.
4. Nie ma możliwości dopłaty do Vouchera w celu wypożyczenia Biżuterii o wartości

wyższej niż ta, która przypisana jest do konkretnego wariantu Abonamentu.
5. Użytkownik Abonamentu nie uiszcza kaucji zwrotnej na rzecz BIZUMANII na

wypadek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Biżuterii. Jednakże Użytkownik



Abonamentu ponosi odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie
Biżuterii. W tym przypadku BIZUMANIA będzie uprawniona do dochodzenia od
Użytkownika odszkodowania na zasadach ogólnych.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ABONAMENTU NA
WYPOŻYCZANIE BIŻUTERII

1. Abonent będący Konsumentem lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta ,
który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni od dnia otrzymania
Vouchera drogą mailową może odstąpić od umowy sprzedaży Abonamentu bez
podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem, iż odstąpienie
nie jest możliwe w przypadku, gdy przed upływem 14 dni od dnia otrzymania przez
Abonenta Vouchera droga mailową, nastąpiło doręczenie Abonentowi lub
Użytkownikowi Abonamentu wypożyczonej Biżuterii.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej wystarczy wysłanie
oświadczenia, przed jego upływem na adres e-mail: kontakt@bizumania.p

3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Wypożyczenia stanowi Załącznik nr 1
Regulaminu

4. BIZUMANIA niezwłocznie przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Abonamentu.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Abonamentu umowę uważa się za
niezawartą.

6. W przypadku, gdy Abonent dokonał już płatności za Abonament, BIZUMANIA
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od umowy sprzedaży Abonamentu zwraca wszystkie dokonane przez
niego płatności. Zwrot płatności następuje na rachunek bankowy Abonenta, z
którego płatność została wykonana.

7. Odstąpienie od umowy sprzedaży Abonamentu nie jest możliwe w trakcie trwania
Abonamentu w sytuacji, gdy jakiś model lub egzemplarz Biżuterii nie jest aktualnie
dostępny.


