
Procedura składania reklamacji 

  

1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania 

umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

2. Towary oferowane w sklepie są objęte gwarancją Sprzedającego. 

3. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Towarów bez wad. 

4. Kupujący może zgłosić reklamację wysyłając wiadomość e-mail na adres: 

sklep@distripark.com lub pocztą na adres distripark sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 

Brzeg Dolny. Taka forma zgłoszenia znacznie przyśpieszy i ułatwi proces rozpatrzenia 

reklamacji nie jest jednak wymogiem formalnym. 

5. W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o 

podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Kupującego oraz danych 

kontaktowych Kupującego. 

6. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę 

fizyczną lub prawną (rękojmia). 

7. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Kupujący może: 

o złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że 

Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego 

wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena 

powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej 

wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towarów bez wady. Kupujący nie 

może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna; 

o żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest 

zobowiązany wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w 

rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego z 

zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu 

cywilnego. 

8. Jeżeli Kupującym jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez 

Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast 

wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z 

umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby 

nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. 

Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, 

rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na 

jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. 



9. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć 

wadliwy towar na następujący adres: distripark.com  sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 

Brzeg Dolny, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego. 

10. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo 

złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a 

Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że 

żądanie to uznał za uzasadnione. 

11. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed 

upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady 

lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia 

stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towarów przez Konsumenta - bieg 

terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym. 

12. W przypadku nieuwzględnienia roszczenia z tytułu rękojmi towar zostanie wysłany 

ponownie na adres Kupującego. 

13. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, 

zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym: 

o imię i nazwisko, 

o numer zamówienia, 

o opis niezgodności towaru z umową, 

o datę zakupu, 

o protokół szkody, 

o zdjęcia uszkodzenia towaru. 

14. Zastosowanie się do powyższego będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze 

rozpatrzenie reklamacji. 

15. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia. 

 


