
Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z zasadami sprzedaży.

ZASADY SPRZEDAŻY

I. Sprzedawcą jest Dariusz Frątczak  wykonujący działalność gospodarczą pod
firmą  FRĄTCZAK  DARIUSZ  P.H.U.,  adres  miejsca  wykonywania  działalności
oraz  adres  do  doręczeń:  ul.  Główna  89A,  43-230  Goczałkowice-Zdrój,   NIP:
6381250405,  adres  poczty  elektronicznej  (e-mail):
kontakt@sklepdrzwipodlogi.pl (konto na allegro: DAREK_PARKIETY)

II. Produkty oferowane na aukcji są wolne od wad prawnych i zostały legalnie
wprowadzone na rynek polski. 

III. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana stosownym dowodem zakupu. 
IV. Produkt  wysyłany  jest  po  zaksięgowaniu  wpłaty  na  rachunku  bankowym

sprzedawcy.  Brak  wpływu  środków  w  ciągu  5  dni  od  złożenia  zamówienia
skutkuje  wszczęciem  procedury  prowadzącej  do  przyznania  ostrzeżenia
Klientowi, a nawet zawieszenia jego konta na allegro.

V. Zakupione na aukcji produkty są wysyłane na terytorium Polski oraz innych
krajów Unii Europejskiej.

VI. Na termin dostawy produktu, składa się czas kompletowania produktu oraz
czas dostawy produktu przez przewoźnika:

a) Czas kompletowania produktu, wynosi:
- w przypadku chemii parkieciarskiej od 2 do 5 Dni Roboczych,
- w przypadku pozostałych Produktów od 4 do 6 tygodni.
b) Dostawa  produktu  przez  przewoźnika  następuje  w  ciągu
deklarowanego przez przewoźnika od 2 do 5 dni roboczych.

VII. Reklamacje z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne,  określone w
ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.):

a) Zawiadomienia  o  wadach  dotyczących  Produktu  oraz  zgłoszenie
odpowiedniego  żądania  można  dokonać  za  pośrednictwem  poczty
elektronicznej na adresy: kontakt@sklepdrzwipodlogi.pl
b) Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych produktu, należy go
dostarczyć na adres: ul. Szkolna 149, 43-230 Goczałkowice-Zdrój.

VIII. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość,
może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie
w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym produktem.
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

IX. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w przypadku zawarcia umowy
sprzedaży jest Dariusz Frątczak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą
FRĄTCZAK DARIUSZ P.H.U., ul. Główna 89A, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, który
przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zapewnienia kontaktu i  realizacji
złożonego  zamówienia.  Podanie  danych  jest  dobrowolne,  lecz  niezbędne  dla
realizacji umowy. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści swych danych i
ich poprawiania.


