Regulamin sklepu prowadzonego na platformie allegro.pl
1) Konsument, który zawarł umowę kupna produktu za pomocą platformy allegro może, w ciągu 14 dni,
odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem
kosztów, o których mowa poniżej.
2) Terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu wygasa po upływie 14 dni od otrzymania
towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik,
a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami
lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
3) Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez
niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze
zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub
dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
4) Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż
najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do
zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Wówczas Klient nie otrzyma
zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.
5) Towar należy odesłać lub przekazać osobiście na adres - JUMI Sp. z o.o., ul. Myśliwska 34A,
95-200 Pabianice - niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
konsument poinformował usługodawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany,
jeżeli konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
6) W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru Klient będący Konsumentem ponosi wszystkie
bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w tym koszty opakowania i koszty zabezpieczenia.
7) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania
z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania Towaru.
8) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności 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.
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