
REGULAMIN PŁATNOŚCI DOKONYWANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
 

W M&R PRINTING EQUIPMENT POLAND SP. Z O.O. 
 
 

§ 1 
Definicje 

 
Na potrzeby niniejszego regulaminu wprowadza się następujące definicje poszczególnych pojęć: 

1) Sprzedawca – M&R Printing Equipment Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie ul. Przemysłowa 
25A, NIP: 8733011587, REGON: 852744212, KRS: 0000214605, 

2) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która dokonuje na rzecz 
Sprzedawcy płatności z tytułu umów wiążących go z Sprzedawcą lub z tytułu faktur wystawionych 
przez Sprzedawcę, 

3) Towar/Usługa – przedmiot Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem lub faktur 
wystawionych przez Sprzedawcę Klientowi, 

4) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie: https://www.mrprint.com.pl, 
5) Operator Płatności (podmiot świadczący obsługę płatności online) – Blue Media S.A. z siedzibą w 

Sopocie, przy ul. Powstańców Warszawy nr 6 , 81-718 Sopot, wpisany do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320590, NIP: 
5851351185, REGON: 191781561, kapitał zakładowy: 2 000 000,00 ZŁ (w całości wpłacony). 

 
 

§ 2 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady dokonywania przez Klientów płatności drogą elektroniczną 
(online) na rzecz Sprzedawcy z tytułu umów zawartych ze Sprzedawcą lub faktur wystawionych przez 
Sprzedawcę. Wysokość należności za Towar/Usługę określana jest indywidualnie dla każdego klienta. 
 
2. Po wcześniejszym uzgodnieniu Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość opłacenia należności 
za Towar/Usługę (po wystawieniu faktury lub przed jako zaliczka) przy wykorzystaniu płatności 
elektronicznej. 
 
3. W celu realizacji zapłaty Sprzedawca generuje w systemie informatycznym Operatora Płatności 
indywidualny link do płatności za Usługę który Sprzedawca przekazuje Klientowi poprzez środki 
komunikacji elektronicznej tj e-mail lub SMS.  
 
4. Klient korzystając z przesłanego linka zostaje przekierowany do strony płatności obsługiwanej przez 
Operatora Płatności, gdzie może zrealizować płatność poprzez: 
1) dla waluty PLN: szybki przelew bankowy, BLIK, karta bankowa VISA lub Mastercard, 
2) dla waluty USD i EUR: karta bankowa VISA lub Mastercard. 
 
5. Szczegóły zasad działania płatności BLIK oraz szybkich przelewów dostępne są na stronach banków 
oferujących swoim klientom możliwość zapłaty tymi sposobami. 
 

https://www.mrprint.com.pl/


6. Wszystkie warunki dostawy Towaru lub realizacji Usługi zależne od otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę 
określone są bezpośrednio między Sprzedawcą i Klientem w ramach konkretnej umowy lub złożonego 
zamówienia. 
 
7. W przypadku zajścia konieczności zwrotu Klientowi dokonanej przez niego płatności, zwrot płatności 
zostanie dokonany na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, która została przez Klienta użyta 
w pierwotnej transakcji, chyba że Klient ustalił ze Sprzedawcą inne rozwiązanie. 
 
 

§ 3 
Operator płatności 

 
1. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez Operatora Płatności (Blue 
Media S.A.). Podstawą świadczenia przez Operatora usługi płatności drogą elektroniczną (online) na rzecz 
Klientów Sprzedawcy jest umowa zawarta pomiędzy Blue Media a Sprzedawcą. 
 
2. Operator Płatności jest niezależnym od Usługodawcy administratorem danych osobowych, wobec czego 
płatność realizowana jest w oparciu o regulamin Blue Media, który Klient akceptuje, składając dyspozycję 
płatności. 
 
3. Regulamin Blue Media znajduje się pod następującym adresem: 
https://bluemedia.pl/storage/app/media/files/regulamin-systemu-platnosci-bluecash.pdf 
 
4. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Operatora Płatności znajduje się w 
Polityce prywatności Blue Media S.A. 
 

§ 6 
Reklamacje płatności 

 
1. Klient może złożyć reklamacje, jeśli usługi dotyczące płatności, przewidziane w niniejszym regulaminie 
zostały wykonane niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w regulaminie Operatora Płatności lub 
ustawie o usługach płatniczych. 
 
2. Reklamację usług Klient powinien złożyć bezpośrednio do Operatora Płatności. Reklamacja 
powinna być przez Klienta złożona niezwłocznie. 
 
3. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących procedury składania reklamacji Klient może 
skontaktować się z Operatorem Płatności Blue Media. Dane kontaktowe znajdują się pod adresem: 
https://bluemedia.pl/kontakt. 
 
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

 
1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. 
 
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.10.2021 r. 

https://bluemedia.pl/storage/app/media/files/regulamin-systemu-platnosci-bluecash.pdf
https://bluemedia.pl/kontakt

