GWARANCJA
Je eli otrzymany produkt b dzie posiada wady ukryte lub uszkodzi si podczas
ytkowania z przyczyn niezale nych od Ciebie, mo esz skorzysta z prawa
gwarancyjnego, o ile gwarancja zosta a udzielona np. przez producenta,
importera lub sprzedawc , warunki gwarancji zosta y wyszczególnione w
dokumencie gwarancyjnym, który otrzyma
wraz z towarem, a wada, która
wyst pi a, obj ta jest gwarancj i nie up yn jeszcze jej okres.
REKLAMACJE
Je li po dokonaniu zakupu oka e si , e otrzymany towar jest uszkodzony, nie
dzia a prawid owo lub stwierdzi inn niezgodno towaru z zawart umow ,
a towar naby jako konsument, masz prawo z
reklamacj na podstawie
ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. „o szczególnych warunkach sprzeda y
konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego”. Co do zasady, wadliwy towar
powinien zosta odes any do sprzedawcy, aby umo liwi mu zbadanie
zasadno ci reklamacji. W razie w tpliwo ci skontaktuj si z nami celem
ustalenia kolejnych kroków.
Konsument mo e skorzysta z pozas dowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszcze . Chc c skorzysta z mo liwo ci polubownego
rozwi zywania sporów dotycz cych zakupów internetowych, Konsument mo e
swoj skarg np. za po rednictwem unijnej platformy internetowej ODR,
dost pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
ZWROT PRODUKTU – GWARANTOWANE 14 DNI NA ZWROT
Zgodnie z ustaw z 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta", masz prawo
zwróci towar w ci gu 14 dni od daty jego otrzymania, bez podawania
przyczyny zwrotu je li zakupu dokonywa jako konsument.
Pami taj:
Je li chcesz zwróci towar, powiniene w terminie 14 dni od jego
otrzymania, z
najlepiej na pi mie ch rezygnacji z zakupu towaru
(odst pienie od umowy sprzeda y) a nast pnie odes
do nas to
wiadczenie wraz z towarem.
Produkt, w miar mo liwo ci, powinien posiada oryginalne opakowanie
i by w stanie niezmienionym, chyba e zmiana ta powsta a na skutek
sprawdzenia jako ci, kompletno ci i funkcjonowania towaru.
W przypadku odst pienia od umowy, otrzymujesz cen
nabycia towaru wraz z kosztami przesy ki.
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