
ZDJĘCIA i PRÓBKI
ZWROTY i REKLAMACJE

ZDJĘCIA i PRÓBKI

w
w

w
.p

o
d

b
it

k
a
d

a
c
h

o
w

a
.p

l
w

w
w

.p
a
n

e
le

p
c
v.

p
l

Szanowny Kliencie jeżeli nie jesteś pewien koloru poproś o PRÓBKĘ przed
złożeniem zamówienia. Nie przyjmujemy reklamacji, że kolor w rzeczywistości jest
inny niż na zdjęciach.
ZDJĘCIA mają charakter poglądowy i nie oddają na 100% rzeczywistego wyglądu
towaru np. jego koloru/barwy/odcienia; zdjęcia mogą także różnie wyglądać
w zależności od rodzaju i ustawienia monitora na którym są wyświetlane.

ZWROTY i REKLAMACJE

1. w obecności osoby dostarczającej towar należy sprawdzić stan i zawartość
przesyłki; w przypadku stwierdzenia iż zawartość przesyłki nie zgadza się ze
złożonym zamówieniem lub towary zawarte w przesyłce zostały uszkodzone
wówczas należy spisać z osobą dostarczającą towar tzw „protokół uszkodzeń”
który jest podstawą do wszczęcia następnie procedury reklamacyjnej;
protokół uszkodzeń należy spisać w chwili doręczenia przesyłki; musi on zawierać
szczegółowy opis uszkodzeń jak i dokładny opis stanu opakowania przesyłki;
brak protokółu uszkodzeń lub spisanie go w terminie późniejszym niż w chwili
doręczenia przesyłki będzie skutkował odrzuceniem reklamacji przez firmę kurierską
doręczającą przesyłkę
2. wszelkie wady fabryczne oraz wynikłe podczas użytkowania należy zgłaszać
w formie pisemnej
3. nabywca zobowiązany jest do stosowania się instrukcji montażu producenta oraz
wskazań producenta odnośnie zastosowania i użycia danego produktu
4. klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 10dni od daty
dostarczenia towaru; w przypadku zamawianych na życzenie klienta już przeciętych
towarów nie ma ich możliwości zwrotu i wymiany
5. koszt odesłania towaru ponosi nabywca, koszt ten nie podlega zwrotowi; nie są
przyjmowane przesyłki odesłane za pobraniem i takie które nie były uzgodnione
6. zwracany towar musi być kompletnym, nie przecięty w oryginalnych
opakowaniach, nie może nosić śladów użytkowania itp.  

USTAWA o PRAWACH AUTORSKICH

Za naruszenie praw własności tj. poprzez kopiowanie/rozpowrzechnianie
przedstawionych treści w tym zdjęć czy prezentacji audio/video bez zgody ich
właściciela grożą sankcje przewidziane przez aktualnie obowiązujące zapisy
prawne. Prezentowana treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa.
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