
Sklep internetowy New-House dba o prawa konsumenta.  Konsument nie może zrzec się praw 
przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia 
Regulaminu lub umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach 
Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. 
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek 
praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a 
wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku 
ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, 
pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://new-house.com.pl prowadzony 
jest przez spółkę NEW-HOUSE Robert Skulimowski sp.k. z siedzibą w Warszawie, adres : ul. 
Twórcza 36, 03-289 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000433725, NIP: 524-275-38-52, REGON: 146302720, Sąd Rejestrowy
: Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; 
reprezentowana przez komplementariusza Robert Skulimowskiego

2. Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego NEW-HOUSE 
Robert Skulimowski sp.k.. Każdy Użytkownik serwisu NEW-HOUSE Robert Skulimowski sp.k. 
ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z 
realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w 
zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności znajdującej się na 
stronie Sklepu Internetowego pod adresem: 
https://new-house.com.pl/assets/polityka_prywatnosci.pdf .

4. Zakres regulacji Regulaminu obejmuje zasady sprzedaży towarów lub usług oferowanych przez 
NEW-HOUSE Robert Skulimowski sp.k..

5. NEW-HOUSE Robert Skulimowski sp.k.  zawiera bazę Projektów na sprzedaż i prowadzi ich 
sprzedaż na terytorium całej Polski.

6. Dane kontaktowe dla konsumentów znajdują się w zakładce Kontakt na stronie NEW-HOUSE 
Robert Skulimowski sp.k. pod adresem https://new-house.com.pl/kontakt.

§ 2. DEFINICJE

REGULAMIN – regulamin Sklepu Internetowego NEW-HOUSE Robert Skulimowski sp.k. .

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym 
NEW-HOUSE Robert Skulimowski sp.k. umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie 
Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży.

KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach 
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub 
zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r..
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TOWAR– Projekt albo usługa aktualnie oferowana w NEW-HOUSE Robert Skulimowski sp.k. .

PROJEKT – projekt budowlany według załącznika nr 1.

PRAWO BUDOWLANE – ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane;

SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: 
https://new-house.com.pl.

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – NEW-HOUSE Robert Skulimowski sp.k. z siedzibą w 
Warszawie, adres : ul. Twórcza 36, 03-289 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000433725, NIP: 524-275-38-52, REGON: 
146302720, Sąd Rejestrowy : Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego; reprezentowana przez komplementariusza Robert Skulimowskiego

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a 
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w 
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna 
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - 
korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta.

§ 3. SPRZEDAŻ PROJEKTU. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. W celu nabycia Towaru oferowanego w NEW-HOUSE Robert Skulimowski sp.k. należy 
złożyć ofertę. Ofertę („zamówienie”) można złożyć: korzystając z przycisku „Kup online” 
przy wybranym  Projekcie, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe są dostępne na 
stronie https://new-house.com.pl.

2. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich
i zawiera podatki.   O łącznej cenie wraz z kosztami dostawy  oraz o innych kosztach, a gdy 
nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest 
informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.

3. Po przyjęciu zamówienia następuje kontakt konsultanta z Klientem w celu potwierdzenia 
oferty oraz uzupełnienia danych koniecznych do realizacji transakcji w przypadku ich braku.

4. Zawarcie umowy sprzedaży między NEW-HOUSE Robert Skulimowski sp.k., a Klientem 
następuje po wcześniejszym złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą formularza 
zamówienia w NEW-HOUSE Robert Skulimowski sp.k. lub podczas rozmowy telefonicznej
z konsultantem, a następnie potwierdzeniu przez NEW-HOUSE Robert Skulimowski sp.k. 
przyjęcia oferty Klienta. Potwierdzenie oferty przez NEW-HOUSE Robert Skulimowski 
sp.k. następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail przez konsultanta na adres mailowy, 
który Klient podał wcześniej w złożonym zamówieniu.

5.  Projekt realizowany  w ramach złożonego zamówienia obejmuje dokumenty, których listę 
zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wymienione dokumenty są niezbędne do 
zrealizowania budowy budynku objętego Projektem na terytorium Polski zgodnie z 
obowiązującymi w chwili nabycia Projektu przepisami polskiego Prawa budowlanego, a 
także Dokumentację dodatkową do Projektu (Załącznik nr 2 do Regulaminu).

6. Do podjęcia budowy na podstawie Projektu konieczne jest dokonanie adaptacji Projektu 
przez architekta. Architekt adaptujący dostosuje Projekt do warunków gruntowych, na 
jakich budowa będzie realizowana oraz wymogów dokumentacji administracyjnej. NEW-
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HOUSE Robert Skulimowski sp.k. może wykonać adaptację Projektu oraz wykonać w 
imieniu Klienta czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę zakupionego 
Projektu. Zakres adaptacji i jej cena jest ustalana w formie mailowej z konsultantem w 
oddzielnym zamówieniu. Zgoda na Adaptację Projektu jest udzielana przez uprawnionego 
architekta bezpośrednio w zakupionym Projekcie.

7. Dostarczenie Projektu do Klienta następuje maksymalnie w terminie 14 dni od daty 
zaksięgowania wpłaty na koncie. W przypadku zamówienia Projektu na podstawie 
Koncepcji projektu lub Projektu posiadającego informację “wydłużony czas realizacji”, czas
realizacji może się wydłużyć. Konsultant informuje o przewidywanym terminie realizacji 
zamówienia.

8. Nabyty Projekt obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy.

9. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym 
posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, smartfon, tablet lub inne urządzenie 
multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) 
przeglądarka internetowa.

§ 4. PŁATNOŚĆ

1. Zapłata może nastąpić w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek bankowy 
wskazanym w Serwisie NEW-HOUSE Robert Skulimowski sp.k., kartą kredytową lub e-
przelewem.

2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem 
systemu Dotpay.pl.

§ 5. DOSTAWA

1. Dostawa Projektu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawa Projektu jest realizowana za pomocą Kuriera.
3. Klient w złożonym zamówieniu podaje adres dostawy, na który jest dostarczany zakupiony 

projekt.
4. Dostawa zakupionego Projektu do Klienta jest bezpłatna.
5. Po otrzymaniu Projektu rekomenduję się sprawdzenie stanu dostarczonej przesyłki w 

obecności przewoźnika. Sprawdzić czy przesyłka nie jest uszkodzona i czy jest kompletna. 
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Projektu lub innych nieprawidłowości 
zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez 
Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, 
jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie 
doręczenia przesyłki.

§ 6. REKLAMACJE

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli zakupiony 
Produkt przez Klienta ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w art. 556-576 
Kodeksu Cywilnego).

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Informacje dotyczące 
odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu są określone na stronie Sklepu 
Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.



3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres: ewa.klemanow@new-house.com.pl;

4. Zaleca się w opisie reklamacji podanie przez Klienta:

 - informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji;

- żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub      
oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

   - danych kontaktowych składającego reklamację.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 
14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia przez Klienta.

6.   Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt 
wadliwy na adres: ul. Twórcza 36, 03-289 Warszawa. W przypadku Klienta będącego 
konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta 
niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.

§ 7. WYMIANA PROJEKTU

1. Klient na warunkach wskazanych w NEW-HOUSE Robert Skulimowski sp.k.  może być 
uprawniony do wymiany zakupionego Projektu. W przypadku, w którym NEW-HOUSE 
Robert Skulimowski sp.k. nie postanowiło inaczej, wymiana Projektu jest możliwa w 
terminie 100 (stu) dni od dnia zawarcia Umowy. Wymiana jest dostępna tylko w konkretnej 
kategorii Projektów. Wymiana zakupionego Projektu wiąże się z odpłatnością w wysokości 
50% ceny wymienianego Projektu z chwili wymiany.

2. Wskutek wymiany Projektu Klient traci prawo zastosowania wymienionego Projektu.

3. Wymianie podlegają wyłącznie Projekty w stanie niezmienionym.   Wymieniany przez 
Klienta Projekt powinien zostać opakowany w  sposób zapewniający brak uszkodzeń w 
trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Projekt powinien być opakowany w oryginalne 
opakowanie.

4. Koszty wymiany Projektu do NEW-HOUSE Robert Skulimowski sp.k. na adres: ul. 
Twórcza 36, 03-289 Warszawa, czyli odesłanie Projektu wymienionego oraz wysłanie 
nowego Projekt, ponosi Klient.

5. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Projektu przechodzi na Konsumenta w 
momencie wydania mu Projektu przez przewoźnika zamówionego przez NEW-HOUSE 
Robert Skulimowski sp.k..

6. W przypadku uszkodzenia Produktu przez Klienta Sprzedawca uzgadia z Klientem 
rozwiązanie umowy sprzedaży i zwrot tego Produktu przez Klienta na warunkach 
wskazanych przez Sprzedawcę.

7. Jeżeli wymieniany Produkt Klient zakupił w promocji (rabat promocyjny) to wymieniony 
Produkt będzie miał naliczony dokładnie ten sam rabat promocyjny.

8. Wymiana Produktu na droższy możliwa jest po zapłaceniu przez Kupującego różnicy 
pomiędzy ceną wymienianego a nowego Produktu.

9. Wymiana Produktu możliwa jest po uprzednim uzgodnieniu szczegółów ze Sprzedawcą. 
Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w formie elektronicznej na adres: 
ewa.klemanow@new-house.com.pl lub wysłać na ten adres formularz Zwrotu/Wymiany 
( Załącznik nr 3).
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§ 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego 
konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 
dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod 
adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

3. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych 
odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów 
wysyłki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie 
elektronicznej na adres: ewa.klemanow@new-house.com.pl.;

4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest na stronie Sklepu 
Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. 

5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
- dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do           
przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie 
przez przewoźnika,

          - dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

2. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego 
płatności, w tym koszty dostawy Produktu, nie później niż w terminie 14 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

3. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 
terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić 
Produkt na adres: ul.  Twórcza 36, 03-289 Warszawa.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie Produktu, co wiąże się z 
zmniejszeniem wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób 
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia kompletności projektu.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w 
odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany 
według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych 
potrzeb.

§ 10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są wyłącznie w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych 

przyczyn to jest:

- zmiany przepisów prawa; 

- zmiany sposobów płatności i dostaw, 
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- zmiany terminów dostaw, 

- zmiany zakresu Usług Elektronicznych,

w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego:

- Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002

r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

- przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze 

zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Skład projektu architektonicznego:

1. Część architektoniczna:

- rzut fundamentów,
- rzuty wszystkich kondygnacji (np. parter, piwnica, piętro),
- rzut więźby dachowej,
- rzut dachu,
- przekroje pionowe,
- elewacje (frontowa, dwie elewacje boczne, ogrodowa),
- zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

2.   Część konstrukcyjna
3. Część instalacyjna:

- projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- projekt instalacji centralnego ogrzewania,
- projekt instalacji elektrycznej.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

Dokumentacja dodatkowa do projektu może zawierać:

- kolorową wizualizację Projektu,

- rysunek techniczny Projektu,

- opis Projektu i dane techniczne Projektu,

- cenę Projektu,

- opis technologii budowy na podstawie Projektu,

- nazwę biura architektonicznego/architektów będących twórcami Projektu.



Załącznik Nr 3 do Regulaminu

Formularz wymiany projektu/ zwrotu 
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