REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
§1 WST P
Niniejszy Regulamin okre la zasady dost pu i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego
pod adresem www.manirouge.com . Jest on regulaminem w my l art. 8 ustawy z dnia 18
lipca 202 roku o wiadczeniu us ug drog elektroniczn (Dz. U. z 2002 roku Nr. 144, poz. 1204
z pó n. zm i stworzony zosta zgodnie z obowi zuj cym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
prawem. Klient zobowi zany jest zapozna si z tre ci Regulaminu i mo e podejmowa
dalsze czynno ci po uprzednim wyra eniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowie .
§2 DEFINICJE
U yte w Regulaminie poj cia oznaczaj :
1. Sprzedawca — Manirouge Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib
w Gda sku przy ul. Gen. Bora- Komorowskiego 24, wpisan
do rejestru
przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego pod numerem KRS 0000653313,
tel. +48 575 394 194, e-mail: info@manirouge.com
2. Sklep – informacj o produktach oferowanych do Sprzeda y.
3. Konto:
a. Konto — konto zwi zane z osob Klienta, umo liwiaj ce korzystanie z
mo liwo ci Sklepu. Dost p do niego mo liwy jest wy cznie po uprzedniej
rejestracji polegaj cej na podaniu Loginu, has a i szczegó owo okre lonych
danych kontaktowych.
b. Login — adres e-mail podany przez Klient podczas zak adania konta
c. Profil — strona Klienta zawieraj ca dane kontaktowe oraz informacj
o zakupionych produktach.
4. Regulamin — przedmiotowy dokument normuj cy prawa i obowi zki Klientów oraz
Sprzedawcy.
5. Klient — osoba fizyczna posiadaj ca pe n zdolno b d ograniczon zdolno do
czynno ci prawnych albo osoba prawna, która poprzez akceptacj Regulaminu
uzyska a dost p do us ug oferowanych przez Sklep.
6. Ambasador – osoba fizyczna posiadaj ca pe n zdolno do czynno ci prawnych,
która podpisa a ze Sprzedawc umow o wspó prac dotycz c organizacji szkole
oraz pokazów prawid owego korzystania z produktów oferowanych przez Sklep.
§3 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Regulamin okre la zasady sk adania zamówie oraz sprzeda y towarów przez sklep
internetowy pod adresem www.manirouge.com
2. Niezb dnym dla korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta urz dzenia
pozwalaj cego na dost p do sieci Internet, w cznie z programem s u cym do
przegl dania jej zasobów, akceptuj cym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
3. Opakowania produktów przedstawione przez Sprzedawc
na zdj ciach
w rzeczywisto ci mog si nieznacznie ró ni od stanu faktycznego.
4. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdj cia produktów znajduj ce si w sklepie
www.manirouge.com s chronione prawami autorskimi. Zabrania si ich kopiowania
i rozpowszechniania oraz u ywania w celach handlowych.
5. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zosta y wykorzystane wy cznie w celach
prezentacji produktów i s w asno ci Sklepu.
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6. Sprzedawca zobowi$zuje si" do do#o'enia stara( aby dok#ada, aby publikowane
dane, opisy i informacje by#y wolne od uchybie( lub b#"dów.
7. Wszystkie ceny produktów s$ cenami brutto, tj. zawieraj$ podatek VAT.
8. Cena podana przy ka'dym produkcie jest wi$'$ca w chwili z#o'enia przez Klienta
zamówienia.
9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajduj$cych si" w ofercie,
wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania
i odwo#ywania akcji promocyjnych na stronach sklepu b$d% wprowadzania w nich
zmian.
§4 LOGOWANIE – ZA"O#ENIE KONTA
1. Z#o'enie zamówienia mo'liwe jest po zarejestrowaniu Klienta przez Sprzedawc".
Rejestracja odbywa si" poprzez:
a. wype#nienie formularza zg#oszeniowego opublikowanego na stronie sklepu,
pod adresem: www.manirouge.com poprzez podanie
) Imienia i nazwiska;
) Numeru telefonu - dobrowolnie
) Kodu pocztowego - dobrowolnie
) Kraju - dobrowolnie
) zatwierdzenie postanowie( niniejszego Regulaminu
) zatwierdzenie postanowie( Polityki Prywatno!ci oraz Klauzuli
Informacyjnej.
b. potwierdzenie rejestracji mailowo wobec Sprzedawcy.
2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezp#atna.
3. Klient uprawniony jest do zmiany rodzaju Profilu a' do momentu potwierdzenia
danych przez Sprzedawc", zgodnie z procedur$ opisan$ w ust. 9 poni'ej.
4. Klient nie jest uprawniony do umieszczania w serwisie danych osobowych osoby
trzeciej bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby.
5. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze z#o'eniem o!wiadcze(
nast"puj$cych tre!ci:
a. zapozna#em si" z Regulaminem i akceptuj" wszystkie jego postanowienia,
b. dobrowolnie przyst$pi#em do korzystania ze Sklepu,
c. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie s$ zgodne z
prawd$,
d. wyra'am zgod" na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Sprzedawc", przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów
nale'ytego wykonania umowy o !wiadczenie us#ug drog$ elektroniczn$ oraz
dla realizacji statutowej dzia#alno!ci gospodarczej firmy, z zachowaniem
wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z Rozporz$dzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w zwi$zku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przep#ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1,
e. wyra'am zgod" na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym
wiadomo!ci od Sprzedawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy
przerwach technicznych w dzia#aniu Serwisu, które nie stanowi$ informacji
handlowej w rozumieniu ustawy o !wiadczeniu us#ug drog$ elektroniczn$;
6. Opcjonalnie Klient uprawniony jest do wyra'enia zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Sprzedawc", przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów
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7.
8.
9.

10.

11.
12.

marketingowych, w tym informowania o promocjach oraz bezp#atnych
konsultacjach z Ambasadorami Sprzedawcy z zachowaniem wymogów
zabezpieczenia danych zgodnie z Rozporz$dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /
UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi$zku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep#ywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1.
Po przes#aniu formularza elektronicznego Sprzedawca skontaktuje si" mailowo
z Klientem, w celu potwierdzenia za#o'enia Konta.
Klient od momentu potwierdzenia za#o'enia Konta mo'e sk#ada& zamówienia na
Produkty z asortymentu Sprzedawcy.
W przypadku osoby posiadaj$cej ograniczon$ zdolno!& do czynno!ci prawnych,
podczas logowania konieczne jest z#o'enie o!wiadczenia przez Klienta, 'e dzia#a on
za zgod$ opiekuna prawnego.
Sprzedawca uprawniony jest do '$dania w ka'dym czasie przedstawienia pisemnej
zgody opiekuna prawnego na za#o'enie Konta oraz korzystanie z Serwisu przez Klienta
posiadaj$cego ograniczon$ zdolno!& do czynno!ci prawnych.
Zgoda opiekuna prawnego winna zawiera& zgod" na przetwarzanie danych
osobowych Klienta posiadaj$cego ograniczon$ zdolno!& do czynno!ci prawnych.
W przypadku braku przed#o'enia dokumentów, o których mowa w ust. 10 i 11
powy'ej, Sprzedawca uprawniony jest do usuni"cia konta b$d% odmowy jego
rejestracji.

§5 DANE OSOBOWE KLIENTÓW
1. W ramach rejestracji Klient wyra'a zgod" na przechowywanie i przetwarzanie jego
danych osobowych przez Sprzedawc".
2. Administratorem danych jest Sprzedawca.
3. Sprzedawca wykorzystuje dane osobowe i inne informacje zawarte w formularzu
rejestracyjnym do zawarcia, zmiany lub rozwi$zania umowy z Klientem oraz w celu
zapewnienia najwy'szej jako!ci !wiadczonych us#ug
4. Klient zgadza si", 'e jego dane osobowe mog$ zosta& przekazane do przetwarzania
danych do innego kraju UE lub spoza UE w celu zapewnienia prawid#owego
zawarcia, wykonania i zmiany umowy. Je'eli dane Klienta zostan$ przekierowane do
kraju trzeciego, Sprzedawca zobowi$zuje si" do podj"cia niezb"dnych !rodków
w celu zapewnienia ochrony danych Klienta przewidzianych w Rozporz$dzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w zwi$zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep#ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz.
UE.L nr 119, str.1
5. Klient w ka'dej chwili ma prawo sprawdzi&, jak przetwarzane s$ jego dane i prosi&
o usuni"cie ich z plików Sklepu, usuwaj$c je ze swojego profilu, chyba 'e przepisy
Sprzedawcy przewiduj$ zatrzymanie danych.
6. Je'eli Sprzedawca ma uzasadnione w$tpliwo!ci co do wiarygodno!ci danych Klienta
podanych w formularzu rejestracyjnym, Sprzedawca mo'e:
a. Prosi& Klienta o niezw#oczne usuni"cie lub popraw" danych budz$cych
w$tpliwo!&,
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b. Zablokowa& konto Klienta bez wcze!niejszego powiadomienia i zatrzyma& je
zablokowanym do momentu, kiedy Klient nie przedstawi dowodu na
prawdziwo!& podanych danych.
7. Klient ma prawo zg#asza& zastrze'enia dotycz$ce przetwarzania jego danych
w celach marketingowych.
8. Szczegó#owy zakres przetwarzania danych przez Administratora reguluje Polityka
Bezpiecze(stwa Danych Osobowych.
§6 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Zawieraj$c umow" ze Sprzedawc$, Klient zobowi$zuje si" w szczególno!ci do:
a. przestrzegania autorskich praw maj$tkowych oraz praw wynikaj$cych z
rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów u'ytkowych
i przemys#owych Sprzedawcy i Sklepu;
b. powstrzymywania si" od jakichkolwiek dzia#a(, które mog#yby utrudnia& lub
zak#óca& funkcjonowanie Serwisu, a tak'e dzia#a( polegaj$cych na
niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dost"pu do Kont
innych Klientów;
c. podejmowania jakichkolwiek dzia#a( na szkod" Sprzedawcy, Sklepu.
2. Zamówienia na Produkty przyjmowane s$ wy#$cznie drog$ elektroniczn$ poprzez
stron" www.manirouge.com przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob".
3. Zamówienia realizowane s$ wy#$cznie w dni robocze. Przed z#o'eniem zamówienia
Klient zobowi$zany jest do potwierdzenia, 'e z#o'one przez niego zamówienie wi$'e
si" z: „obowi$zkiem zap#aty”.
4. Po z#o'eniu zamówienia oraz jego potwierdzeniu Klient, na podany w formularzu
rejestracyjnym adres e-mail, otrzymuje wiadomo!& zwrotn$ z informacj$ o przyj"ciu
zamówienia, szczegó#ach zamówienia, w tym cen" #$czn$ oraz jego numerem.
5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, 'e towar dost"pny jest
w magazynie. W przypadku niedost"pno!ci towarów obj"tych zamówieniem Klient
jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzj" o sposobie jego realizacji
(cz"!ciowa realizacja, wyd#u'enie czasu oczekiwania, anulowanie ca#o!ci
zamówienia).
6. Realizacja zamówie( nast"puje wed#ug kolejno!ci wp#ywania potwierdzonych
zamówie( na te towary, a' do wyczerpania si" zapasów.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w sytuacjach
wzbudzaj$cych w$tpliwo!& autentyczno!ci danych podanych przez klienta w trakcie
procesu rejestracji i zamawiania.
8. W przypadku wyst$pienia okoliczno!ci uniemo'liwiaj$cych realizacj" z#o'onego
zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji,
a o zaistnia#ej sytuacji zobowi$zuje si" niezw#ocznie powiadomi& Klienta.
9. Klient zobowi$zuje si" do podania w formularzu zamówienia swoich danych
osobowych zgodnych z prawd$: imi", nazwisko, numeru telefonu, adresu
zamieszkania albo adresu pod który maj$ zosta& wysy#ane produkty, je'eli adres ten
jest inny od adresu zamieszkania.
10. W przypadku prowadzenia przez Klienta dzia#alno!ci gospodarczej, Klient dodatkowo
uprawniony jest do podania danych niezb"dnych do wystawienia faktury VAT, które
to dane obejmuj$ firm" przedsi"biorcy oraz NIP przedsi"biorstwa.
11. Nieprawid#owo wype#nione formularze zamówienia nie stanowi$ podstawy
reklamacji.
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12. Sk#adaj$c zamówienie Klient zgadza si" na wykorzystanie i przetwarzanie jego
danych osobowych przez podmiot !wiadcz$cy us#ugi pocztowe oraz kurierskie
w celu dor"czenia przesy#ki.
13. Sprzedawca zobowi$zany jest do dostarczenia zamówionych produktów bez wad.
14. Klient w ka'dym czasie uprawniony jest do likwidacji Konta, co b"dzie wi$za#o si"
z usuni"ciem wszystkich danych powi$zanych z Kontem, w tym danych osobowych.

§7 ZWROT TOWARU
1. Klient uprawniony jest do odst$pienia od zamówionego towaru bez podania
przyczyny w ci$gu 14 dni od dnia w którym Klient wszed# w posiadanie rzeczy.
2. O!wiadczenie o odst$pieniu mo'e zosta& skierowane bezpo!rednio na adres
korespondencyjny Sprzedawcy. Klient uprawniony jest do wykorzystania formularza
odst$pienia stanowi$cego za#$cznik do niniejszego regulaminu i dost"pnego
w zak#adce REKLAMACJE/ZWROTY lub skierowa& w#asne jednoznaczne o!wiadczenie
od odst$pieniu od umowy.
3. Termin do odst$pienia, o którym mowa w ust. 1 powy'ej uznaje si" za zachowany
je'eli w terminie 14 dni od dnia odebrania rzeczy nada on o!wiadczenie
o odst$pieniu u operatora publicznego lub innego podmiotu !wiadcz$cego us#ugi
pocztowe b$d% kurierskie.
4. W przypadku odst$pienia od Umowy Klient zobowi$zany jest do odes#ania towaru na
adres Sprzedawcy. Sprzedawca nie odbiera rzeczy od Klientów.
5. Wraz z towarem Klient powinien odes#a& dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura
VAT) oraz o!wiadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia
oraz dane niezb"dne do dokonania przelewu (imi", nazwisko, adres, numer
zamówienia oraz numer konta, na jakie ma zosta& dokonany zwrot)
6. W przypadku odst$pienia od umowy Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie
zwracanego towaru widniej$cej na dowodzie zakupu.
7. Kwota uiszczona z tytu#u zakupu produktów oraz transportu zostanie zwrócone
w terminie 14 dni roboczych, licz$c od daty otrzymania towaru, przelewem
bankowym na konto wskazane przez Klienta, a w przypadku p#atno!ci on-line,
o której mowa w §9 ust. 6 i 7 przelewem na rachunki bankowe lub karty p#atnicze,
z których pochodzi#y dyspozycje p#atno!ci.
8. Klientom nie przys#uguje prawo do wymiany zakupionego towaru, który jest zgodny
z umow$.
9. Prawo odst$pienia od umowy nie przys#uguje, je'eli dokonano sprzeda'y rzeczy
dostarczanej w zapiecz"towanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
mo'na zwróci& ze wzgl"du na ochron" zdrowia lub ze wzgl"dów higienicznych, je'eli
opakowanie zosta#o otwarte po dostarczeniu.
§8 KOSZT WYSY"KI
1. Koszty wysy#ki towaru pokrywa Klient.
2. Koszt wysy#ki podawany jest z chwil$ wyboru sposobu dostarczania przed
potwierdzeniem zakupu.
3. Sklep realizuje zamówienia na terytorium ka'dego pa(stwa.
4. Zamówienia wysy#ane s$ za po!rednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
5. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych.
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6. Zamówione towary s$ wysy#ane wy#$cznie w dni robocze.
7. W sytuacji gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawarto!&
osób trzecich, Klient uprawniony jest do odmowy przyj"cia towaru i w obecno!ci
kuriera do sporz$dzenia protoko#u zg#oszenia szkody.
§9 P"ATNO$CI
1. Klienci dokonuj$cy zakupów w sklepie www.manirouge.com wyra'aj$ zgod"
na wystawienie dokumentu sprzeda'y bez podpisu.
2. Standardowo wystawiany jest paragon, który jest dowodem zakupu. Na 'yczenie
klienta wystawiamy równie' faktury VAT. Konieczno!& wystawienia faktury Klient
zobowi$zany jest zg#osi& przy sk#adaniu zamówienia.
3. Klient jest zobowi$zany w momencie dostawy sprawdzi&, czy dowód zakupu jest
do#$czony do przesy#ki.
4. Klient mo'e wybra& nast"puj$ce formy p#atno!ci:
a. kart$ p#atnicz$
b. przelewem bankowym
5. Klient jest zobowi$zany ui!ci& p#atno!& w niezw#ocznie po z#o'eniu zamówienia.
W przypadku braku p#atno!ci, zamówienie zostanie usuni"te bez uprzedniego
informowania Klienta.
6. P#atno!ci online obs#ugiwane s$ przez Dotpay Sp. Z o.o.
7. System p#atno!ci online umo'liwia regulowanie nale'no!ci za dokonane zakupy
w Sklepie:
a. kart$ p#atnicz$
b. E-przelewami
8. W przypadku zawarcia przez Klienta indywidualnej umowy wspó#pracy
z Sprzedaj$cym albo posiadania statusu Ambasadora, zgodnie z regulaminem klubu
dost"pnym w zak#adce REGULAMIN KLUBU, wszelkie dodatkowe !wiadczenia,
gratyfikacje i bonusy naliczane oraz rozliczane s$ zgodnie z umow$ o i Regulaminem
wspó#pracy z Ambasadorem.
§10 ODPOWIEDZIALNO$% SPRZEDAWCY
1. Sprzedawca zobowi$zuje si" do zapewnienia jak najwy'szej jako!ci !wiadczonych
us#ug. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno!ci za zak#ócenia w funkcjonowaniu
Sklepu wywo#ane si#$ wy'sz$, awari$ sprz"tu lub niedozwolon$ ingerencj$ Klientów.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno!ci za czasow$ niemo'no!& korzystania przez
Klientów z funkcji Sklepu, wynikaj$c$ z dokonywania zmian i ulepsze( w systemie.
3. Sprzedawca nie dokonuje bie'$cej weryfikacji prawdziwo!ci i zgodno!ci z prawem
oraz Regulaminów tre!ci przesy#anych przez Klientów informacji w formularzu
rejestrowym. Nie odpowiada za ich tre!ci oraz prawdziwo!&.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno!ci za dzia#ania innych osób, ani za
wykorzystanie przez nie danych Klientów.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialno!ci w przypadku skierowania do niego przez inne
Osoby roszcze( zwi$zanych z tre!ci$ ujawnionych w formularzu rejestracyjnym
danych. Odpowiedzialno!& w tym zakresie ponosi wy#$cznie Klient, który przes#a#
okre!lon$ tre!&. W przypadku powzi"cia przez Sklep w$tpliwo!ci co do prawdziwo!ci
podanych w formularzu rejestracyjnym danych, zastosowanie maj$ postanowienia
§5 ust 6 Regulaminu.
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6. Wszelkie zak#ócenia w funkcjonowaniu Sklepu mog$ by& zg#aszane przez Klienta
poprzez zg#oszenie tego Sprzedawcy.
7. Zg#oszenia b"d$ rozpatrywane przez Sprzedawc" w terminie 14 dni od dnia
zg#oszenia reklamacji. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia
reklamacji bez rozpoznania, je'eli wynika& one b"d$ z nieznajomo!ci postanowie(
niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Klienta w celu usuni"cia
nieprawid#owo!ci w funkcjonowaniu Sklepu oraz zak#óce( lub problemów
w funkcjonowaniu Konta.

§ 11 PRZEPISY KO&COWE
1. Regulamin jest dost"pny na stronie www.manirouge.com w zak#adce REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowie(
Regulaminu w ka'dej chwili i bez konieczno!ci uzasadniania przyczyny. Klienta
obowi$zuje Regulamin zaakceptowany przez niech w chwili sk#adania zamówienia.
3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca poinformuje o tym
niezw#ocznie Klientów poprzez publikacj" jednolitego tekstu Regulaminu na #amach
Sklepu.
4. Warunkiem dalszego korzystania ze Sklepu jest zaakceptowanie Regulaminu w
ca#o!ci wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu si" z now$ tre!ci$
Regulaminu, Klient sk#ada o!wiadczenie nast"puj$cej tre!ci: !
O!wiadczam, i' zapozna#em si" z now$ tre!ci$ Regulaminu i akceptuj" jego wszystkie
postanowienia. Z#o'enie o!wiadczenia jest jednoznaczne z o!wiadczeniem woli
o kontynuowaniu umowy ze Sprzedawc$.!
O!wiadczam, i' zapozna#em si" z now$ tre!ci$ Regulaminu i akceptuj" jego wszystkie
postanowienia. Z#o'enie o!wiadczenia jest jednoznaczne z o!wiadczeniem woli
o kontynuowaniu umowy ze Sprzedawc$.
5. Regulamin wchodzi w 'ycie z dniem og#oszenia na stronie internetowej Serwisu.
Umowy zawarte pomi"dzy Klientem, a Sprzedawc$ przed dniem wej!cia w 'ycie
nowego regulaminu podlegaj$ jego postanowieniom z chwil$ akceptacji przez
Klienta.
6. W razie zmiany lub uniewa'nienia, wskutek prawomocnego orzeczenia s$du,
któregokolwiek z postanowie( niniejszego Regulaminu, pozosta#e jego postanowienia
pozostaj$ w mocy i wi$'$ strony.
7. Klientów obowi$zuje zaakceptowana przez nich Polityka Prywatno!ci, której tre!&
opublikowany jest na stronie www.manirouge.com w zak#adce Polityka Prywatno!ci.
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