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REKLAMACJE I ZWROTY 

 

1. Umową sprzedaży objęte są nowe produkty. 

 

2. W przypadku wystąpienia wad zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o 

przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca strony wyłączają 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 

 

3. Klient, będący Konsumentem zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może w 

terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z 

wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Ustawy o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy 

przysługuje z zastrzeżeniem art. 38 Ustawy o prawach konsumenta. 

Powyższe zasady nie mają zastosowania w przypadku urządzeń wykonywanych lub sprowadzanych na specjalne 

zamówienie Klienta. W takich przypadkach odstąpienie od umowy jest możliwe do 12 godzin od momentu 

wpłaty zaliczki. W zawiązku z powyższym przed zakupem należy dowiedzieć się o możliwość odstąpienia od 

umowy lub zwrotu urządzenia. 

4. Zgłoszenie reklamacji zakupionego towaru należy zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres 

biuro@superlifter.pl z dokładnym opisem usterki  lub wady, a jeśli to możliwe z załączeniem fotografii. Do 

zgłoszenia należy dołączyć wszystkie dane z tabliczki znamionowej oraz nr faktury zakupu. 

5. Po wcześniejszej rejestracji reklamowany towar należy odesłać na własny koszt w komplecie z pełną 

otrzymaną dokumentacją na adres: 

AE Koremba Ewa Koremba, 30-722 Kraków ul. Rybitwy 15 lub inny wskazany przez Sprzedawcę. 

6. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do 

siedziby Sprzedawcy. Za rozpatrzenie reklamacji rozumie się weryfikację zgłoszenia w celu uznania jego 

zasadności lub odrzucenia oraz przekazanie informacji o terminie i sposobie usunięcia zgłoszenia wad lub 

usterek (dotyczy reklamacji uznanych za zasadne). Naprawy gwarancyjne będą realizowane w możliwie 

najkrótszym terminie określonym protokołem rozpatrzenia reklamacji. 

7. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić: 

a) dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru - do 24 godzin od rozładunku towaru; 

b) dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu - do 24 godzin od rozładunku towaru. 

8. Reklamacje jakościowe Kupujący powinien zgłaszać niezwłocznie po wykryciu wady, nie później jednak niż 

w ciągu 12 miesięcy od dnia wydania mu towaru, załączając reklamowany towar. Przy rozpatrywaniu reklamacji 

ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych. 

9. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do 

reklamacji. 

10. AE Koremba Ewa Koremba  nie ponosi odpowiedzialność za wady powstałe w przypadku jego 

nieprawidłowego montażu lub zastosowania, błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich; użycia 

towaru przez Kupującego, osoby trzecie, lub ostatecznego nabywcę niezgodnie z jego parametrami technicznymi 

i właściwościami użytkowymi towaru, instrukcją użytkowania otrzymaną od AE Koremba Ewa Koremba; 

nieuprawnionego dokonania zmian w towarze przez Kupującego lub przez ostatecznego nabywcę towaru. 

11. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do żądania zwrotu utraconych zysków i 

poniesionych strat w związku z wadami rzeczy. 

12. Gwarancji nie podlegają elementy eksploatacyjne jak łożyska, okładziny hamulców, talerze ssące, sprzęgła, 

szczotki, bezpieczniki, wtyczki i gniada o ile nie wystąpiły w nich wady ukryte wynikające z wadliwego 

wyprodukowania. 

 


