REGULAMIN
PROMOCJI 60 DNI NA ZWROT TOWARU

§1
Niniejszy regulamin dotyczy zakupów dokonanych za pośrednictwem sklepu internetowego
dostępnego pod adresem internetowym CentrumRowerowe.pl zwanego dalej "Sklepem
Internetowym", prowadzonego przez DADELO sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.
Podleśnej 17, 85-145 Bydgoszcz, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000592148 z kapitałem zakładowym w wysokości 1373500 zł, posiadająca nr
NIP: 9532658437 oraz nr statystyczny REGON: 363292435, dla której dokumentację
przechowuje Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.
§2
Promocja „60 dni na zwrot towaru” dotyczy jedynie towarów zakupionych przez
konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osób fizycznych dokonujących
zakupów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
§3
Niezależnie od uprawnienia konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w
ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, określonych w art. 27 i dalszych Ustawy o prawach
konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), konsumenci, którzy nabyli
towary w Sklepie Internetowym, mogą dokonać ich zwrotu w ciągu 60 dni od daty zakupu.
Przez datę zakupu należy rozumieć datę zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z regulaminem
Sklepu Internetowego.
Warunki niniejszej promocji w żaden sposób nie modyfikują uprawnień konsumenta
przewidzianych w w/w Ustawie o prawach konsumenta, w tym w szczególności co do
warunków zwrotu, stanu towaru, odpowiedzialności konsumenta za szkodę związaną z
używaniem zakupionego towaru ani zasad odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy
sprzedanej. Warunki niniejszej promocji regulują jedynie zasady zwrotu towaru w zakresie
szerszym, niż wynika to z obowiązujących przepisów i stanowią dodatkowe uprawnienie
konsumenta.
§4
Zwrot zakupionego towaru w ramach niniejszej promocji możliwy jest pod warunkiem:
a. Braku użytkowania towaru.

b. Braku śladów użytkowania na opakowaniu towaru. Stan opakowania musi
umożliwiać ponowną sprzedaż towaru, jako towaru nieużywanego.
c. Zwrotu wszystkich elementów w jakie towar był wyposażony lub były do niego
dołączone, przykładowo: etykiety, elementy chroniące towar (np. oryginalne
opakowania, pianki ochronne etc.), instrukcje obsługi, karty gwarancyjne.

§5
Konsument nabywa uprawnienie do skorzystania z niniejszej promocji po upływie terminu na
złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez podania przyczyny, o którym mowa w §3
niniejszego regulaminu.
§6
Koszty zwrotu towaru w ramach niniejszej promocji ponosi konsument. Przesyłka zawierająca
zwracany towar powinna być zabezpieczona w taki sposób, aby zapobiec uszkodzeniom
towaru lub jego opakowania mogącym powstać w transporcie. W szczególności powinna być
wyposażona w elementy ochronne – dostosowane do danego towaru – a takie jak np.:
styropian ochronny, koperty bąbelkowe, zabezpieczenia piankowe etc.

§7
1.

Zwrot ceny sprzedaży uiszczonej przez konsumenta nastąpi przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny
sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku przesyłek,
które zostały opłacone za pobraniem, zwrot ceny sprzedaży nastąpi na rachunek bankowy
wskazany przez konsumenta. Zwrot ceny sprzedaży nastąpi w terminie do 14 dni od daty
otrzymania przesyłki zawierającej towar.
Przesyłka zawierająca towar powinna również zawierać dokumenty umożliwiające
potwierdzenie zakupu w Sklepie Internetowym, w szczególności imię i nazwisko oraz adres
konsumenta dokonującego zwrotu, a także przykładowo: kopię dowodu zakupu towaru,
określenie danych umożliwiających identyfikację zamówienia, w ramach którego towar został
zakupiony. Konsument może również dokonać zwrotu poprzez wypełnienie formularza
„Zwrot towaru” dołączonego do wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia
zamówienia do realizacji. Formularz dostępny jest również do pobrania online pod adresem:
https://www.dadelo.pl/files/docs/formularz-zwrotu-dadelo.pdf

§8
W celu zwrotu towaru przesyłkę należy nadać na adres Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, z
dopiskiem „Dadelo – Zwroty”. Należy zachować numer nadawczy przesyłki oraz nazwę
przewoźnika.
Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

§9
W przypadku, gdy towar nie kwalifikuje się do zwrotu ze względu na naruszenie warunków
niniejszej promocji, Sklep Internetowy odeśle towar konsumentowi na własny koszt.
Odesłanie towaru nastąpi nie później, niż w terminie do 14 dni od daty doręczenia przesyłki
od konsumenta.

