
Zasady Zwrotów i Reklamacji 

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania 

jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli 

Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i 

wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa 

odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować tanie-klamki.pl Artur Połuch, 

os. Armii Krajowej 79/5, 61-379 Poznań, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej 

umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, 

faksem lub pocztą elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest 

to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia 

od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na 

adres: biuro@tanie-klamki.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy 

Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy 

na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo 

informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od 

umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 

Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Państwu zamówionych rzeczy bez wad. 

 

Skutki odstąpienia od umowy: 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie 

otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem 

dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu 

dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), 

niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym 

zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od 

niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów 

płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że 

wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie 

poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się 



ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam 

dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 

 

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: tanie-klamki.pl Artur Połuch, 

ul. Karola Buczka 12, 61-414 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później 

niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej 

umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 

14dni. 

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

 

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z 

korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, 

cech i funkcjonowania rzeczy. 

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, w których 

przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według 

specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych 

potrzeb. 

 

 

Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie 

dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu mogą 

Państwo zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady w następujący sposób: 

a. wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@tanie-klamki.pl 

b. poprzez złożenie ustnego oświadczenia Sprzedawcy, następnie przez 

niego spisanego. 

Nie są Państwo związani powyższymi sposobami składania reklamacji. Mogą 

Państwo złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem 

wykorzystania trwałego nośnika. 

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: 

a. imię i nazwisko lub firmę kupującego; 

b. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji; 



c. dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód 

przelewu itp.); 

d. dokładne oznaczenie reklamowanego towaru; 

e. wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej 

wystąpienia; 

f. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, 

wymiana produktu, usunięcie wady); 

g. datę wniesienia i podpis składającego reklamację. 

Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wezwie Państwa do niezwłocznego 

dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do 

reklamacji. 

W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co 

do niezasadności reklamacji. 

 

W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w 

Sklepie, mają Państwo możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji 

przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym: 

a. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym 

mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 

poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z 

umowy sprzedaży; 

b. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z 

wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu 

polubownego zakończenia sporu; 

c. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika 

konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona 

praw konsumentów. 

Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z 

pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur 

dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak 

Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji 

społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów. 

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma 

internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i 

przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi 

http://ec.europa.eu/consumers/odr
http://ec.europa.eu/consumers/odr


interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla 

konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu 

dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży 

lub umowy o świadczenie usług. 

 


