
Sprzedajesz jako firma
na Allegro? 
Sprawdź co istotnego zmieni się w prawie
konsumenckim od 25 grudnia 2014.

Kupujący chce zwrócić 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 kupujący nie był poinformowany
o możliwości zwrotu towaru. 

Brak regulacji.

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

Kupujący o odstąpieniu od umowy może
poinformować przez internet np. mailem, 
wypełniając  przygotowany przez Ciebie
formularz online lub składając oświadczenie
na piśmie.  

Do 12 miesięcy wydłuży się czas na zwrot
towaru w sytuacji gdy kupujący nie zostanie
poinformowany o możliwości zwrotu. 
Jeżeli kupujący zostanie poinformowany
o prawie odstąpienia od umowy przed
upływem 12 miesięcy, termin do odstąpienia
od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia
kupującemu informacji o tym prawie.

W przypadku zwrotu towaru przez kupującego
należy również zwrócić mu koszty przesyłki
jeśli poniósł on takie koszty w związku
wysłaniem zakupionego towaru do niego.
Dotyczy sytuacji gdy kupujący wybrał
sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez Ciebie, w takim przypadku nie jesteś
zobowiązany do zwrotu na rzecz kupującego
poniesionych przez niego 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.

Brak regulacji.

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

2 lata na reklamację towaru.

Kupujący może złożyć reklamację
na podstawie rękojmi lub gwarancji:

rękojmia: odpowiedzialność sprzedającego
względem kupującego za wady fizyczne
oraz prawne towaru, który sprzedaje

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

W przypadku nabycia wadliwego produktu,
kupujący może zdecydować czy woli żeby
obniżyć cenę danego towaru lub może
zdecydować się na odstąpienie od umowy. 

Za uszkodzenia powstałe w transporcie
odpowiada sprzedający.

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

Kupujący reklamuje wadliwy towar

BYŁO JEST

Brak regulacji.

Brak regulacji.

Uzyskaj od kupującego wyraźną zgodę
jeśli pojawi się konieczność obciążenia go
dodatkowymi kosztami, już podczas
pierwszego momentu składania zamówienia.

W przypadku kontaktów telefonicznych
w sprawie zawieranej umowy nie możesz
pobierać od kupującego opłat wyższych
niż za zwykłe połączenie telefoniczne.

Przekazanie informacji kupującemu
w formie papierowej.

1 regulamin sprzedaży.

Powinieneś przekazać kupującemu wymagane
prawem informacje, w tym potwierdzenie
zawarcia z nim umowy na trwałym nośniku,
przez który rozumiany jest także e-mail.

Brak regulacji. Gdy prowadzisz sklep internetowy, informuj 
kupującego o istnieniu i treści gwarancji
i usług posprzedażnych oraz sposobie
ich realizacji.

Brak regulacji. Gdy otrzymasz oświadczenie o odstąpieniu
od zawartej z Tobą umowy drogą elektroniczną,
powinieneś potwierdzić kupującemu fakt
otrzymania takiego oświadczenia.

W przypadku nieinformowania
kupujących o przysługujących
im prawach - kara finansowa nałożona
przez UOKiK. 

Informuj kupującego o wszystkich
przysługujących im prawach, w tym
o wszystkich kosztach, którymi zostaną
obciążeni. W przeciwnym razie narażasz się
na karę finansową nałożoną przez UOKiK
oraz karę grzywny (nawet za pojedynczy
brak informacji). 

Gdy prowadzisz sklep internetowy będziesz
potrzebować 2 regulaminów sprzedaży
– jeden dostosowany do nowych przepisów,
a drugi do dotychczasowych. A w nich m.in.
podawać informacje na temat procedury
rozpatrywania reklamacji. Warto taki stan
utrzymać przez okres co najmniej dwóch lat,
ponieważ taki jest minimalny okres ochrony
wynikający z przepisów dotyczących
wad towaru.

Inne ważne zmiany,
o których warto pamiętać 


