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 REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ GOMEZ FASHION STORE   

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usługi Aplikacji Mobilnej 

GOMEZ na urządzeniach mobilnych Klienta (dalej „Aplikacja” lub „Aplikacja mobilna”). 

2. Aplikacja to oprogramowanie o nazwie GOMEZ FASHION STORE, należące do GOMEZ 

Spółka Akcyjna i przeznaczone do instalacji na Urządzeniu mobilnym posiadającym 

dostęp do Internetu i funkcjonującym w oparciu o system operacyjny Android lub iOS.  

3. Usługa Aplikacji świadczona jest przez GOMEZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

(60-693) przy ul. Tomasza Drobnika 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000934369 (akta rejestrowe przechowywane 

przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy 

- Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 9721248769, REGON 302694351, o kapitale 

zakładowym 110 000 zł wpłaconym w całości, (dalej GOMEZ lub Organizator).  

 

4. Dane kontaktowe Organizatora: 

 

1)  adres do korespondencji: 

 

GOMEZ Spółka Akcyjna   

ul. Diamentowa 9, 

Suchy Las 62-002 

   

2) adres poczty elektronicznej: bok@gomez.pl  

3)  numer telefonu do Działu Obsługi Klienta: +48 61 222 91 12.  

 

5. Urządzenie mobilne – urządzenie pozwalające na korzystanie z Aplikacji oraz usługi 

transmisji danych w systemie teleinformatycznym, w szczególności takie jak telefon 

komórkowy lub tablet, działające w oparciu o system  operacyjny Android lub iOS.  

6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej, lecz zdolność prawną, która posiada Urządzenie mobilne, jest 

użytkownikiem Internetu oraz korzysta z Aplikacji.   

7. Strona internetowa – strona internetowa www.gomez.pl.  

8. Regulamin – niniejszy dokument.  

 

ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ   

 

1. Zasady korzystania z Aplikacji mobilnej opisane zostały w niniejszym Regulaminie, który 

jest dostępny na stronie internetowej. Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią 

Regulaminu.  

2. Celem skorzystania z Aplikacji Klient pobiera i instaluje Aplikację na Urządzeniu 

mobilnym. Klient pobiera Aplikację za pośrednictwem sklepu internetowego Google Play 

lub App Store. W tym celu Klient wyszukuje aplikacji o nazwie GOMEZ FASHION STORE.  

3. Klient może pobrać i zainstalować Aplikację  na swoim urządzeniu mobilnym w każdej 

chwili.   
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4. W trakcie pobierania i instalowania Aplikacji Klient postępuje zgodnie ze wskazówkami 

wyświetlanymi na ekranie Urządzenia mobilnego podczas instalacji. Podczas 

dokonywania instalacji Aplikacji Klient zostanie przekierowany za pomocą hiperłącza do 

Regulaminu.  Klient zobowiązany jest dokonać akceptacji treści Regulaminu.  

5. Minimalne wymagania sprzętowe odnośnie systemu operacyjnego to Android 7.0 oraz      

iOS 14.  

6. Zainstalowanie i korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne. Ewentualne opłaty z tytułu 

korzystania z usługi transmisji danych Klient uiszcza właściwemu operatorowi 

telekomunikacyjnemu według taryfy obowiązującej u danego operatora.   

7. GOMEZ ma prawo dokonywać aktualizacji Aplikacji w każdym przypadku gdy uzna to za 

konieczne ze względu na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 

Aplikacji. Prawidłowe działanie Aplikacji mobilnej na Urządzeniu mobilnym Klienta 

uzależnione jest od zaktualizowania Aplikacji przez Klienta. W przypadku gdy, Klient nie 

pobrał i nie zainstalował aktualizacji Aplikacji, GOMEZ nie gwarantuje jej prawidłowego 

działania.    

8. W ramach Aplikacji mobilnej Klient może korzystać w szczególności, z następujących  

funkcjonalności:  

 

a) uzyskiwanie informacji o produktach oferowanych przez GOMEZ,  

b) przejście do strony internetowej GOMEZ,  

c) korzystanie z wyszukiwarki produktów, 

d) przeglądanie kodów rabatowych oferowanych przez GOMEZ,  

e) założenie i korzystania z konta przez Klienta.  

 

9. W ramach korzystania z usługi Aplikacji Klient ma zakaz podejmowania działań 

zabronionych prawem lub Regulaminem, a także naruszających zasady współżycia 

społecznego, godzących w interes GOMEZ lub naruszających prawa innych użytkowników 

Aplikacji. W razie powzięcia wiedzy o działaniach Klienta, które naruszają prawo, zasady 

współżycia społecznego, godzących w interes GOMEZ lub naruszających prawa innych 

użytkowników, Organizator może podjąć kroki prawem przewidziane, mające na celu 

ograniczenie lub wyłączenie możliwości korzystania z Aplikacji przez takiego Klienta.    

 

OKRES KORZYSTANIA ORAZ REZYGNACJA Z APLIKACJI   

 

1. Usługa Aplikacji  świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 

2. Klient  może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, 

zrezygnować z korzystania z Aplikacji. W tym celu Klient podejmuje czynności 

odinstalowania Aplikacji w sposób właściwy dla danej wersji systemu operacyjnego, w 

ramach którego działa Aplikacja.  

3. GOMEZ zastrzega sobie prawo do wycofania dostępu do Aplikacji z zachowaniem                       

14 dniowego okresu wypowiedzenia bez wskazywania przyczyny. GOMEZ umieści 

oświadczenie o wycofania dostępu do Aplikacji w Aplikacji lub prześle na wskazany przez 

Klienta adres e-mail oraz poinformuje o zmianie na stronie internetowej.  

4. GOMEZ zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. O zmianach 

Klienci zostaną poinformowani poprzez umieszczenie informacji o zmianie w Aplikacji lub 

na wskazany przez Klienta adres e-mail oraz poprzez umieszczenie komunikatu na stronie 

internetowej, nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian.   
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5. Klient może zrezygnować z usługi Aplikacji przed wejściem w życie zmian Regulaminu. W 

przeciwnym przypadku uznaje się, że Klienta zaakceptował zmiany Regulaminu, które 

wiążą go z upływem 14-dniowego terminu.  

 

AKCJA PROMOCYJNA W RAMACH APLIKACJI MOBILNEJ   

 

1. Korzystanie z Aplikacji uprawnia Klienta do dokonywania zakupów w Sklepie 

internetowym lub w sklepie stacjonarnym GOMEZ po cenie z rabatem przysługującym 

Klientowi zgodnie z poniższymi warunkami.  

2. Klientowi korzystającemu z Aplikacji Mobilnej  przyznaje się rabat na pierwsze zakupy 

dokonane przy pomocy Aplikacji w wysokości 15 % na produkty z aktualnej kolekcji (tj. 

produkty nieprzecenione) oraz rabat w wysokości 7,5 % na produkty przecenione 

(„sale”).  

3. Rabaty przysługujące w ramach Aplikacji mobilnej  nie sumują się i nie łączą się z innymi 

promocjami, akcjami, zniżkami lub rabatami, w szczególności z Promocją Gomez Club, 

chyba że coś innego wynika z regulaminu danej promocji/akcji/zniżki/rabatu. 

4. Rabaty nie podlegają wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek 

płatniczy. Rabatów nie można przenosić na inne osoby.  

  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 

W przypadku skorzystania przez Klienta z opcji logowania do profilu klienta Klubu Gomez (Gomez 

Club), informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce 

Prywatności i Polityka Cookies.   

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

 

1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą usługi Aplikacji.   

2. Reklamację można złożyć w jeden z poniższych sposobów:  

 

1)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mobile@gomez.pl  

2)    w formie pisemnej na adres do korespondencyjny GOMEZ  wskazany powyżej w Regulaminie.  

 

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: 

 

1)    opis sprawy, której dotyczy reklamacja, 

2)   adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać 

wysłana odpowiedź na reklamację. 

 

4. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, GOMEZ zwróci 

się do Klienta o ich uzupełnienie. W przypadku nieprzedstawienia wymaganych danych 

GOMEZ poinformuje Klienta o niemożliwości rozpatrzenia reklamacji. 

5. Rozpatrzenie oraz udzielnie odpowiedzi na reklamację nastąpi nie później, niż w terminie 

30 dni od daty wpływu reklamacji.  
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem www.gomez.pl w zakładce/Regulamin. 

2. Regulamin obowiązuje od 10 września 2022 roku. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają  

postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego Gomez.pl.  

4. Prawem właściwym jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

http://www.gomez.pl/

