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Szanowni Państwo! 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami zgłaszania reklamacji do firmy markARTUR. Ich przestrzeganie usprawni 

rozpatrywanie reklamacji i zmniejszy czas oczekiwania, dla pełnej satysfakcji naszych Klientów. 

 

PROCEDURA PRZESYŁANIA REKLAMACJI 

 

1. Reklamowane produkty przesyłane do siedziby firmy powinny być kompletne i czyste, w przeciwnym wypadku zastrzegamy 

sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji. 

2. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia itp.), a 

także uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem oraz ingerencją w konstrukcję (modyfikowanie 

sprzętu itp.). Uprasza się o odrzucanie tego typu reklamacji bezpośrednio w sklepie. 

3. Zgłoszenie reklamacyjne musi być dołączone do reklamowanego towaru, należy je wypełnić w całości (dokładnie wymienić 

wady oraz podać wszystkie dane wymienione w zgłoszeniu). Uprasza się też o dokładne oznaczenie uszkodzeń na 

reklamowanym produkcie, np. można przykleić metki cenowe lub schematycznie narysować produkt z zaznaczonymi 

uszkodzeniami. 

4. Towar przyjęty do reklamacji przez sklep powinien być przesłany najpóźniej trzeciego dnia roboczego od daty otrzymania 

reklamowanego towaru. 

5. Korespondencję prosimy kierować na adres: 

markARTUR Artur Czajkowski, Dział Reklamacji, ul. Mełgiewska 30D, 20-234 Lublin 

6. Paczki z reklamacjami sklepy wysyłają na własny koszt, w innym przypadku nie będą odbierane. Reklamacje towarów 

odsyłamy niezwłocznie do sklepów na nasz koszt, z wyjątkiem reklamacji przedsprzedażnych, które odsyłamy łącznie z 

kolejnym zamówieniem towaru przez sklep (bądź niezwłocznie na wyraźną „telefoniczną” prośbę sklepu). 

W celu obniżenia kosztów obsługi reklamacji zalecamy Państwu, aby reklamacje przedsprzedażne zgromadzić do sumy kilku 

sztuk, następnie wysłać do siedziby firmy markARTUR – reguła taka sprawi również, iż czas odsyłania do Państwa rozpatrzonych 

reklamacji ulegnie znacznemu skróceniu! 

 

Przypominamy również, iż relację pomiędzy sklepem detalicznym a hurtownią (dystrybutorem lub importerem) regulują przepisy Kodeksu 

cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań. 

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. 

Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, 

która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny).  

Art. 12. 1. W przypadku zaspokojenia roszczeń wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedawca może 

dochodzić odszkodowania od któregokolwiek z poprzednich sprzedawców, jeżeli wskutek jego działania lub zaniechania towar był niezgodny z 

umową sprzedaży konsumenckiej. Do odpowiedzialności odszkodowawczej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania 

zobowiązań. 

Art. 12.  2. Roszczenie zwrotne (zwane regresowym) przewidziane w ust. 1 przedawnia się z upływem sześciu miesięcy; staje się 

wymagalne z chwilą zaspokojenia kupującego (tzw. detalistę), nie później jednak niż w dniu, w którym sprzedawca obowiązany był to uczynić. 

 

SPECJALISTA DS. REKLAMACJI 


