
Kupujesz na Allegro od firmy? 
Sprawdź co zyskasz po zmianie prawa
konsumenckiego od 25 grudnia 2014.

Chcesz zwrócić kupiony towar?

BYŁO JEST

10 dni na zwrot towaru bez podania
przyczyny.

Konieczność wysłania odstąpienia
od umowy na piśmie.

3 miesiące na odstąpienie od umowy
– jeśli sprzedający nie poinformuje
o możliwości zwrotu towaru. 

Brak regulacji.

Masz 14 dni na zwrot towaru bez podania
przyczyny. Termin ten liczy się od dnia
odebrania przesyłki, a gdy umowa dotyczy
świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

Wystarczy poinformować sprzedającego
o odstąpieniu od umowy przez internet
np. mailem, wypełniając formularz online
lub składając oświadczenie na piśmie.  

Masz 12 miesięcy na zwrot towaru
jeśli sprzedający nie poinformował Cię
o możliwości jego zwrotu. Jeżeli jednak
zostaniesz poinformowany o prawie
odstąpienia od umowy przed upływem
12 miesięcy, termin do odstąpienia
od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia
Tobie informacji o tym prawie.

Sprzedający musi zwrócić Ci koszty przesyłki
jakie poniosłeś w związku wysłaniem
zakupionego towaru do Ciebie, 
z zastrzeżeniem, że jeśli wybrałeś sposób 
dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez sprzedającego, w takim przypadku
sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu
na Twoją rzecz poniesionych przez Ciebie
dodatkowych kosztów.

BYŁO JEST

2 lata na reklamację towaru.

Reklamacja na podstawie niezgodności
towaru z umową lub na podstawie
gwarancji. 

W przypadku nabycia  produktu
niezgodnego z umową, kupujący miał
prawo żądać wymiany towaru na nowy
lub naprawy towaru chyba, że naprawa
lub wymiana wiązałyby się z nadmiernymi
kosztami lub byłaby niemożliwa, w takim
przypadku, kupujący mógł domagać się
od sprzedającego obniżenia ceny produktu
lub odstąpienia od umowy.

Po zgłoszeniu reklamacji w ciągu
6 miesięcy automatycznie zakłada się,
że rzecz była wadliwa w chwili jej wydania.

2 lata na reklamację towaru.

Reklamację możesz złożyć na podstawie
rękojmi lub gwarancji:

rękojmia: sprzedający jest odpowiedzialny
względem Ciebie za wady fizyczne
oraz prawne sprzedawanego towaru

gwarancja: pisemne zobowiązanie gwaranta
(najczęściej producenta) do bezpłatnego
usunięcia wady lub wymiany towaru
na niewadliwy na warunkach określonych
w dokumencie gwarancyjnym. 

W przypadku nabycia wadliwego produktu
masz możliwość domagać się
od sprzedającego obniżenia jego ceny
lub odstąpienia od umowy. 

Jeśli złożysz reklamację w ciągu 12 miesięcy
automatycznie zakłada się, że rzecz była
wadliwa w chwili jej wydania.

Otrzymałeś towar wadliwy
i chcesz go reklamować?

BYŁO JEST

Brak regulacji.

Brak regulacji.

Sprzedający musi mieć Twoją wyraźną
zgodę na obciążenie Cię dodatkowymi
kosztami, już podczas pierwszego momentu
składania zamówienia.

W przypadku kontaktów telefonicznych
w sprawie zawieranej umowy sprzedający
nie może pobierać od Ciebie opłat wyższych
niż za zwykłe połączenie telefoniczne.

Jaką dodatkową ochronę zyskujesz
podczas zakupów w sieci?

Brak regulacji. Za uszkodzenia powstałe w transporcie
odpowiada sprzedający.


