Odstąpienie od umowy
Prawo odstąpienia od umowy
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 nas tj.
UNI-LUX Sp. z o.o. , ul. Jana Kazimierza 61, tel. 22 395 60 70, e-mail: office@uni-lux.pl, 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.
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.
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, 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 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
w sposób inny inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.

Reklamacje
UNI-LUX Sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczyć Klientowi produkt bez wad. Jeżeli otrzymany
produkt posiada wadę, mają Państwo prawo do reklamacji (na podstawie gwarancji lub

rękojmi).
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
• W formie pisemnej na adres: ul. Jana Kazimierza 61., 01-267 Warszawa
• W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
service@uni-lux.pl
• Telefonicznie – 22 395 60 70
W opisie reklamacji powinny znajdować się:
• Informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i
data wystąpienia wady;
• Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub
oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
• Dane kontaktowe składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie
reklamacji przez Sprzedawcę.
Procedura rozpatrywania reklamacji:
• Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się
Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za
uzasadnioną.
• W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub
do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie
dostarczenie Produktu do Sprzedawcy lub , Klient zostanie poproszony
przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na adres ul. Jana Kazimierza 61, 01-267
Warszawa.
• Aby Sprzedawca mógł w sposób prawidłowy rozpatrzyć reklamację, musi mieć
możliwość zweryfikowania zasadności roszczeń poprzez stwierdzenie istnienia wady
oraz przyczyn jej powstania. W związku z tym konsument jest zobowiązany dostarczyć
wadliwy towar do miejsca określonego w umowie sprzedaży.

Gwarancja
Jeżeli otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub popsuje się podczas użytkowania
z przyczyn niezależnych od Ciebie, możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego. Produkty
posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
Szczegółowe warunki gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym, który
otrzymasz wraz z towarem.
Szczegółowe warunki gwarancji, oraz sposoby jej rozpatrywania opisane są również we
wzorach kart gwarancyjnych na stronie www.uni-lux.pl

