Klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych
"Przyjmujący zamówienie zastrzega sobie
możliwość opóźnienia realizacji wykonania
usługi".
"Wszelkie spory wynikłe na tle zawartej umowy
podlegają wyłączności sądu powszechnego dla
siedziby firmy przyjmującej zamówienie."
"Uprawnienia z tytułu gwarancji są
bezwzględnie związane z prawem własności i
powstają w momencie uregulowania wszelkich
płatności związanych z dostarczonym towarem."
oraz "Bieg gwarancji rozpoczyna się z chwilą
dokonania odbioru, jednakże jakiekolwiek
uprawnienia z tytułu gwarancji powstają i mogą
być wykonane dopiero po uiszczeniu przez
Kupującego wszystkich należności na rzecz
Sprzedającego."
"Strony zgodnie ustalają, że nabywca może
odstąpić od umowy, w terminie 3 dni od daty jej
zawarcia, z jednoczesną zapłatą odstępnego oraz
z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem
nieważności. Wysokość odstępnego wynosi 15
% ceny umownej wymienionej w pkt 1 zasad
wykupienia. W przypadku odstąpienia od
umowy, ceny promocyjne i obniżki, o których
mowa w pkt 3 zasad wykupienia, nie mają
zastosowania. Sprzedającemu przysługuje prawo
do zaliczenia dokonanych już wpłat na poczet
odstępnego."
„Wysokość opłat jest określona na podstawie
kursów walut na dzień naliczenia i zaokrąglona
do pełnych groszy”.
„Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia
od zamówienia.”
„Sprzedający ma prawo przekazania praw i
obowiązków wynikających z niniejszego
zamówienia w całości lub w części osobie
trzeciej”
„Gwarancją nie są objęte (…) uszkodzenia
wynikające z normalnego zużycia”
„Gwarancją nie są objęte (…) wady widoczne w
chwili sprzedaży.”
„Sprzedający jako gwarant zastrzega sobie prawo
do oceny i kwalifikacji uszkodzeń w tym
stwierdzenia czy uszkodzenia podlegają
naprawom gwarancyjnym.”
„W sytuacjach wyjątkowych termin usunięcia
wady może zostać przedłużony do 60 dni.”
„(…) jednocześnie wyklucza się niezależnie od
podstaw prawnych inne roszczenia.”
„Reklamacje wad ukrytych muszą być składane
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pisemnie w siedzibie firmy w ciągu 10 dni od
daty odbioru towaru (…).Późniejsze reklamacje
nie będą uznane i nie będą uwzględnianie
roszczenia gwarancyjne.”
„Kupujący nie jest uprawniony do otrzymania
odszkodowania w żadnej formie z powodu
opóźnienia dostawy. Jednocześnie opóźnienie
dostawy nie uprawnia kupującego do
całkowitego bądź częściowego odstąpienia od
zamówienia lub jego anulowania.”
„Wszelkie spory związane z usługami
świadczonymi przez …...... na podstawie
niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez
polskie sądy powszechne właściwe ze względu
na siedzibę ….......
„W razie odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego, nie z winy Wykonawcy zapłaci
on karę w wysokości 80% wartości umowy’
„Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku
zapłaty za zamówiony towar”
„W przypadku opóźnienia w zapłacie,
Sprzedawcy przysługuje odszkodowanie w
wysokości odsetek, których wysokość określona
jest w fakturze zakupu lub odrębnej umowie”
„Zmiana terminu realizacji zamówienia w
granicach 30 dni roboczych nie stanowi
podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń
w stosunku do Sprzedawcy”
„Odsetki od dokonanych wpłat wyczerpują
podstawę do wysuwania przez Odbiorcę
jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do
Sprzedawcy z tytułu opóźnienia realizacji
zamówienia”
„W takim przypadku odbiorcy nie przysługuje
żadne roszczenie”
„(…) jednakże strony zgodnie ustalają, że
Kupujący obowiązany będzie uiścić cenę
obowiązującą w dniu sprzedaży”
„W przypadku odstąpienia przez Kupującego od
Umowy Sprzedający zwróci Kupującemu
wpłaconą zaliczkę w nominalnej wysokości czyli
bez oprocentowania w terminie 14 dni od
sprzedaży samochodu, będącego przedmiotem
niniejszego zamówienia innemu Klientowi”
„Zakres Gwarancji (…) W przypadku uznania
reklamacji firma Classen-Pol nie ponosi
odpowiedzialności za koszty związane z
demontażem, montażem, transportem towaru
oraz utraconymi korzyściami”
„Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że
wyżej wymieniona cena może ulec zmianie w
związku ze zmianą przepisów celnych lub
podatkowych (akcyza, cło, etc.), modernizacją
dostępnych wersji (wyposażenie, nowe
elementy) oraz innych niezależnych od Dealera
przyczyn.”
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„Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w
przypadku wzrostu podanej na niniejszej umowie
ceny podstawowej o kwotę wyższą niż
równowartość 1000 Euro ma możliwość
natychmiastowego rozwiązania umowy i zwrotu
wpłaconej kwoty w całości.”
„W przypadku rezygnacji Zamawiającego z
nabycia samochodu a. wpłacona kwota zostanie
zwrócona w całości po sprzedaniu zamówionego
samochodu – jeżeli rezygnacja nastąpiła przed
powiadomieniem o możliwości odbioru (jeżeli
zamówienie dotyczyło samochodu znajdującego
się na składzie Dealera lub Importera). b.
wpłacona kwota przepada w całości na rzecz
Dealera – jeżeli rezygnacja nastąpi po
powiadomieniu o możliwości odbioru. c.
wpłacona kwota przepada w całości na rzecz
Dealera – jeżeli rezygnacja dotyczy samochodu,
który w momencie zamówienia nie znajdował się
na składzie Dealera lub Importera, lub
zamówiona wersja jest doposażona zgodnie z
życzeniem Zamawiającego, bez względu na
moment rezygnacji. d. wpłacona kwota przepada
w całości na rzecz Dealera – jeżeli należność na
samochód nie zostanie uregulowana w ciągu 7
dni od daty powiadomienia Zamawiającego
listem poleconym lub telegramem o możliwości
odbioru samochodu.”
„W przypadku odstąpienia od umowy lub nie
wywiązania się z jej postanowień przez
Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do
bezzwrotnego zatrzymania zaliczki”
„Nie dokonanie przez Kupującego wpłaty ceny
samochodu w trybie określonym w § 2.2 będzie
równoznaczne ze złożonym przez kupującego
oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i utratą
wpłaconej zaliczki”
„Cena samochodu nie ulegnie zmianie, poza
wypadkiem niekorzystnych dla sprzedającego
zmian przepisów prawa lub ich częściowej
interpretacji, a w szczególności wzrostu stawek
podatkowych lub celnych, znaczącego wzrostu
kursu walut, mających bezpośredni wpływ na
prowadzenie działalności gospodarczej przez
Sprzedającego”
„Wszelkie spory których stroną będzie właściciel
serwisu będą rozpatrywane przez Sądy Polskie z
siedzibą właściwą do siedziby Kreativ”
„W przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego, zaliczka przepada na rzecz
Przyjmującego zamówienie w całości”
„Zwłokę przy odbiorze samochodu trwającą
dłużej niż 7 dni od daty wyznaczonej na odbiór
uznaje się za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego ze skutkiem jak wyżej w pkt 3”
„Poza roszczeniami wynikającymi z pkt 2, 3 i 7
umowy stronom nie przysługują żadne
roszczenia”
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„Klient zobowiązuje się w terminie 14 dni
odebrać decyzję dotyczącą ustosunkowania się
sprzedawcy do żądania kupującego bez
dodatkowego powiadomienia”
„W przypadku rezygnacji z zakupu samochodu
przez zamawiającego, zaliczka jako kara
umowna nie podlega zwrotowi. Zostaje uznana
jako zryczałtowany koszt dotychczasowych
czynności dealera i importera. Zamawiającemu
nie przysługuje prawo wysuwania wobec
sprzedawcy roszczeń związanych ze złożeniem
zamówienia”
„Zastrzeżenie: ze względu na różne partie
produkcyjne tkanin, skór lub elementów z
naturalnego drewna dopuszczalne są odstępstwa
tonacji koloru od okazanych wzorników.
Różnice te nie są wadami i nie mogą być
podstawą reklamacji. (Istnieje zawsze oryginalny
wzór, który jest wzorem bazowym. Kolor może
wykazywać odstępstwa od oryginału –
negatywne lub pozytywne – i jest to
akceptowalne). Wymiary mebli podanych w
kartach katalogowych są podawane w
przybliżeniu i mogą nieznacznie odbiegać od
wymiarów rzeczywistych”
„Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedany
wyrób na okres 12 miesięcy od daty wydania. W
zakresie odpowiedzialności z tytułu reklamacji i
rękojmi obowiązują przepisy art. 556-568, 577581 Kodeksu Cywilnego”
„W przypadku nie wykonania umowy przez
Kupującego wpłacona zaliczka przepada, a jeżeli
z winy Sprzedawcy umowa nie zostanie
wykonana, zaliczka podlega zwrotowi”
„W razie sporu Sądem właściwym dla jego
rozstrzygnięcia będzie Sąd w Olsztynie”
„Przy odbiorze Kupujący sprawdza i kwituje na
dokumencie dostawy, fakturze lub innym
dokumencie zgodność towaru z umową to jest
jakość, kompletność oraz funkcjonowanie
mechanizmów (o ile istnieją). Kupujący kwituje
otrzymanie wraz z towarem wszystkich
elementów jego wyposażenia oraz instrukcji
obsługi i konserwacji”
„W przypadku nieuzasadnionej reklamacji
Zamawiającego zostanie on obciążony kosztami
obsługi reklamacji poniesionymi przez
Wykonawcę w tym kosztami związanymi z
przyjazdem serwisu”
„Ostateczna cena samochodu może ulec zmianie
także o ile po dacie zamówienia zmianie ulegną
przepisy podatkowe (w tym dotyczące podatku
akcyzowego) lub celne dotyczące sprzedaży
samochodu”
„W przypadku (…) nie podjęcia w terminie listu
poleconego zawiadamiającego go o terminie
odbioru samochodu lub złożenia przez
Kupującego w jakiejkolwiek formie
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oświadczenia o rezygnacji z zamówionego
samochodu, zaliczka uiszczona przez kupującego
zostanie zatrzymana przez Sprzedawcę tytułem
kary umownej za niewykonanie niniejszej
umowy”
„Samochód nie może być zaniedbany, używany
niezgodnie z przeznaczeniem, modyfikowany”
„Jeśli jednak wsytąpi perforacja korozyjna,
zostanie ona usunięta bezpłatnie, pod
warunkiem, że perforacja nie została
spowodowana przez niedostateczną pielęgnację
nadwozia”
„Klient zobowiązuje się decyzję odebrać
osobiście w dniu powyżej ustalonym”
„W przypadku uwzględnienia zgłoszenia klient
zobowiązuje się osobiście odebrać naprawiony
lub wymieniony towar w dniu powyżej
ustalonym. Postanowienie powyższe dotyczy
również wypadku nieuwzględnienia zgłoszenia
Klienta”
„Odbiór towaru w przypadku wyżej
wymienionym nie może nastąpić później niż w
terminie 45 dni od daty zgłoszenia przez Klienta
niezgodności towaru z umową”
„Klienta obowiązuje cena aktualna w dniu
odbioru zamówionego samochodu”
„W przypadku odstąpienia nabywcy od
warunków umowy zaliczka nie podlega
zwrotowi”
„Nabywca potwierdza, że otrzymał w/w pojazd
kompletny i sprawny technicznie, bez wad a w
szczególności sprawdził wraz ze sprzedawcą
sprawność wszystkich podzespołów mających
wpływ na bezpieczeństwo pojazdu (…)”
„Cena pojazdu określona na fakturze sprzedaży
lub rachunku uproszczonym może być wyższa
od ceny pojazdu określonej w Umowie także w
innych – niż wymienione w Art. 2.1 – przyczyn,
niezależnych od Sprzedawcy lub Importera, w
szczególności, gdy uznają oni, iż nastąpiła
pomiędzy dniem zawarcia Umowy, a dniem
wydania pojazdu gwałtowna zmiana kursu Euro
w stosunku do PLN, uzasadniająca wzrost ceny
pojazdu. W takim przypadku Kupujący będzie
mógł według swojego wyboru: kupić samochód
po nowej, wyższej cenie, albo odstąpić od
umowy za zwrotem wpłaconej zaliczki
najpóźniej w dniu wydania pojazdu”
„W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie
określonym w umowie, najemca zobowiązuje się
zapłacić ustalone w umowie wynagrodzenie za
każdą rozpoczętą dobę wynajmu poza terminem
określonym w umowie oraz karę umowną w
wysokości potrójnej stawki dziennej brutto za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”
„Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego,
pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o
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wystąpieniu wady w przedmiocie umowy”
„Sprzedawca zastrzega sobie prawo
przekazywania praw i obowiązków
wynikających z zawartej umowy na rzecz osób
trzecich”
„W przypadku rozstrzygnięć sądowych – przez
sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy”
„Opóźnienie dostawy z winy Zleceniobiorcy.
(…) Jeżeli jednak nastąpiło opóźnienie
wykonania usługi Zleceniodawca ma prawo do
naliczenia odsetek ustawowych po upływie 30
dni od ustalonej daty wykonania usługi”
„Spory powinny być w miarę możliwości
rozstrzygane polubownie. W przypadku
rozstrzygnięć sądowych – w sądzie właściwym
dla siedziby Zleceniobiorcy”
" Z zastrzeżeniem pozostałych uprawnień w
szczególności prawa dochodzenia
odszkodowania i odsetek umowa rozwiązana ze
skutkiem natychmiastowym przez Sprzedawcę
kontraktu za pomocą listu poleconego za
zwrotnym poświadczeniem odbioru, w wypadku
niewykonania przez zawierającego umowę
jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z
niniejszej umowy, w szczególności: - w
przypadku niezapłacenia całej należnej kwoty
stanowiącej warunek stosowania umowy; - w
przypadku zamontowania części lub dokonania
przeróbek w pojeździe nie autoryzowanych przez
Producenta; - kiedy pojazd byłby używany z
przeciążeniem lub w zawodach sportowych; kiedy licznik kilometrów został odłączony,
przywrócony do stanu 0 lub sfałszowany."
" Każdy przypadek rozwiązania umowy pociąga
za sobą obowiązek zapłaty przez zawierającego
umowę kosztów manipulacyjnych wg
obowiązującego cennika."
" Ostateczny termin odbioru zostanie ustalony
przez strony w aneksie do umowy, po określeniu
terminu dostawy przez producenta. Sprzedawca
zawiadomi kupującego o ostatecznym terminie
odbioru pojazdu przed dniem określonym w
umowie jako wstępny termin odbioru pojazdu.
Sprzedawca wraz z zawiadomieniem prześle
kupującemu aneks określająy ostateczny termin
odbioru pojazdu. W przypadku niedotrzymania
przez sprzedawcę podpisanego przez kupująego
aneksu w terminie 10 dni od dni jego wysłania
termin określony w aneksie będzie ostatecznym
terminem odbioru pojazdu."
" W przypadku niedotrzymania przez
sprzedawcę ostatecznego terminu odbioru (…)
wskutek okoliczności, za które sprzedawca
ponosi odpowiedzialność, kupujący jest
zobowiązany do wyznaczenia sprzedawcy
dodatkowego terminu odbioru pojazdu, który
będzie późniejszy od terminu określonego w ust.
1 o co najmniej 60 dni."
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"Sprzedawca zawiadomi kupującego o
ostatecznym terminie odbioru pojazdu przed
upływem terminu odbioru pojazdu. Sprzedawca
wraz z zawiadomieniem prześle kupującemu
aneks określający ostateczny termin odbioru
pojazdu. W przypadku nieotrzymania przez
sprzedawcę podpisanego przez kupujacego
aneksu w terminie 10 dni od dnia jego wysłania,
termin określony w aneksie będzie ostatecznym
terminem odbioru pojazdu"
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„ (w wersji przed dokonaniem zmian) Kupujący
ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w
terminie dziesięciu dni od daty jej zawarcia
składając stosowne oświadczenie na piśmie.
Wyżej wymienione oświadczenie kupujący
zobowiązany jest wysłać listem poleconym z
dopiskiem: "Odstąpienie" na adres siedziby
firmy Polska Korporacja Regalia sc., 87-100
Toruń, ul. Prosta 8, w wyżej określonym
terminie. Decyduje data stempla pocztowego.”
Po upływie okresu wymienionego w pkt 15 w
przypadku odstąpienia przez kupującego od
niniejszej umowy przed wywiązaniem się przez
firmę Regalia z jej postanowień, kupujący
zobowiązuje się do zapłaty odstępnego w
wysokości: - 25% należności umowy do 60% jej
realizacji; - 50% należności umowy powyżej
60% jej realizacji. Odstąpienie jest skuteczne z
chwilą zapłaty 25% lub 50% należności
umowy.”
„ (w wersji po dokonaniu zmian) Kupujący konsument w rozumieniu art.. 22 (1) kc z 23
kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn.
Zm.) ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w
terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, składając
oświadczenie woli o treści: "Ja niżej
podpisany/a… oświadczam, że na podstawie pkt.
19 umowy sprzedaży nr... zawartej w ... dnia...
odstępuję od w/w umowy. Wyżej wymienione
oświadczenie kupujący zobowiązany jest wysłać
listem poleconym z dopiskiem "Odstąpienie"
(decyduje data stempla pocztowego) lub
dostarczyć osobiści na adres siedziby firmy
Polska Korporacja Regalia s.c., 87-100 Toruń,
ul. Prosta 8, w wyżej zakreślonym terminie.”
„Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu
ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte
bezpłatnie w terminie 21 dni, lecz w
uzasadnionych przypadkach termin ten może
ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 3
miesięcy od daty dostarczenia sprzętu do
naszego serwisu.”
„W szczególnych przypadkach przyjęcia do
serwisu ProLine sprzętu, który nie spełnia
warunków określonych w pkt. 6, serwis ProLine
nie musi się wywiązać z terminu określonego w
pkt. 8, oraz z możliwości realizacji reklamacji.”
„ProLine nie będzie ponosił odpowiedzialności
za serwis gwarancyjny jeżeli wymagane naprawy
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nie mogą być wykonywane z powodu restrykcji
importowo/eksportowych na części zamienne
i/lub innych przepisów prawnych, czy też
nieprzewidzianych okoliczności
uniemożliwiających wykonanie naprawy.”
"Wygaśnięcie umowy następuje w przypadku: a)
śmierci jednej ze stron, b) braku dalszej zgody na
świadczenie usług przez Operatora w danej
lokalizacji, c) likwidacji działalności
gospodarczej przez jedną ze stron."
"Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od
momentu ich opublikowania w witrynie sklepu."
"Mimo dołożenia wszelkich starań nie
gwarantujemy, że publikowane dane techniczne
nie zawierają uchybień lub błędów, które nie
mogą jednak być podstawą do roszczeń."
"Z uwagi na art. 558 kc strony wyłączają
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
fizyczne towaru."
"Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich
opublikowania (zamieszczenia) w sklepie
internetowym, w związku z czym klient jest
zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego
postanowień."
"Jeżeli reklamacja klienta dotyczy parametrów
jakościowych dostarczonego towaru, sklep
podejmie decyzję odnośnie zasadności
kierowanego roszczenia, w uzgodnieniu z
producentem towaru, w terminie 21 dni od daty
złożenia reklamacji."
"Opóźnienia wynikające z działania Poczty
Polskiej lub innego przewoźnika nie obciążają w
żaden sposób sklepu Pop-Galeria"
"Towar uszkodzony przez pocztę - może być
reklamowany, jeżeli został spisany odpowiedni
protokół - w obecności pracownika poczty."

1889

"Reklamacje dotyczące uszkodzeń
mechanicznych lub braków powstałych podczas
transportu będą rozpatrywane pod warunkiem
przyjęcia tego typu reklamacji przez kuriera i
sporządzenia przez niego protokołu
"Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni
roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
Większość towarów market sprowadza z
zagranicy i w tych przypadkach czas
rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu"
"Sklep nie odpowiada za terminowość
dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie"
"Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
opóźnienia w dostawach z przyczyn leżących po
stronie Dostawcy"
"Mimo wszelkich starań sklep zastrzega sobie
możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia
produktów są jedynie przykładowe"

1926

"Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany
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niniejszego regulaminu"
"Sprzedawca jest uprawniony do zmiany
niniejszego Regulaminu"
"Jeżeli reklamacja klienta dotyczy parametrów
jakościowych dostarczonego towaru, sklep
podejmuje decyzje odnośnie zasadności
kierowanego roszczenia, w uzgodnieniu z
producentem towaru, w terminie 21 dni od daty
złożenia reklamacji"
"Reklamacje można składać w terminie nie
przekraczającym 30 dni od daty widniejącej na
paragonie - daty nadania przesyłki"
"Kolporter nie ponosi odpowiedzialności za
utratę, ubytek, uszkodzenie lub opóźnienie w
dostawie przesyłki jeżeli nastąpiło to w wyniku
zdarzeń losowych nie zawinionych przez
kolporter"
"Odszkodowanie wypłacane będzie według
wartości rzeczy netto bez podatku Vat"
"Nie ponoszę odpowiedzialności za
niezrealizowanie zamówienia z przyczyn
technicznych (wadliwe działanie sieci,
niezrealizowanie zamówienia lub nieterminowe
dostarczenie przesyłki przez pocztę i firmy
kurierskie"
"Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez
zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia
przeciwko Ekurier"
"Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za
błędne podanie parametrów i właściwości
towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego
producenta"
"Sklep nie ponosi odpowiedzialności za
opóźnienia w dostawie zamówionych
produktów, wynikłe z przyczyn niezależnych od
niego, w tym opóźnień wynikłych z winy
przewoźnika"
0

"Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty
tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w
oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku (…)"
"Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich
na stronie internetowej xxxxxxxxxxxxxx"
"xxxxx może wypowiedzieć Umowę tylko z
ważnych powodów, a w szczególności […]."

2181

"Zwrot dopuszczalny jest jedynie w przypadku
towaru oryginalnie opakowanego"
"Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać
(…) dowody uiszczenia wszelkich opłat i
należności za przewóz przesyłki"
"(…) b. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się
od daty produkcji."
"(…) c. W każdym jednak przypadku koszty
reklamacji nie mogą przekroczyć kwoty
określonej w par 3 ust. 1 lit.b)."
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"Jeżeli w ciągu 30 dni sklep nie ustosunkuje się
do żądań klienta, oznacza to, że uznał żądanie za
uzasadnione"
"Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych
ekspertyz technicznych wykonanych przez
zewnętrzne firmy termin rozpatrzenia reklamacji
może zostać wydłużony do 30 dni"
"Towar nie może być zwrócony jeśli
Zamawiający zdjął opakowanie zabezpieczające
towar"
" § 14 ust 1 "Zleceniodawca ponosi
odpowiedzialność jedynie za zawinione
uszkodzenie, utratę lub ubytek przesyłki w
okresie od jej przyjęcia od nadawcy do momentu
wydania adresatowi"
§ 14 ust 7 " Usługę uznaje się za nienależycie
wykonaną jeśli z winy Zleceniobiorcy nastąpiło
a) opóźnienie w doręczeniu przesyłki,
b) utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki"
"Odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu
świadczonych usług ograniczona jest do
wysokości 200,00 (dwieście) PLN.
Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności
ponad tę kwotę"
"Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć
między innymi wszelkie katastrofy i kataklizmy,
strajki, blokady dróg, warunki pogodowe
uniemożliwiające przemieszczanie lub inne
nieprzewidziane, niezależne od Riders Express
Sp. z o.o. Zdarzenia"
"Za opóźnienia w wykonaniu usługi uznaje się
niedostarczenie przesyłki po upływie 24 godzin,
w stosunku do ustalonego terminu dostarczenia
przesyłki do Adresata"
"Domniemywa się, że Użytkownik składając
zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu
zakupów i zaakceptował postanowienia w nim
zawarte"
"xxxxxxxnie odpowiada za straty spowodowane
okolicznościami niezależnymi od xxxxxxx"
"Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za
szkody pośrednie i utracone korzyści wynikłe na
skutek niewykonania lub nienależytego
wykonania usługi, zarówno w stosunku do
Zleceniodawcy jak i osób trzecich."
"Towar zakupiony w Wyprzedaży i Promocji nie
podlega zwrotom."
"Złożone zlecenie nie może być odwołane w
dniu jego realizacji"
"Nie odpowiadamy za opóźnienia z winy poczty
i innych przewoźników"
2265

"W przypadku braku ubezpieczenia przesyłki
sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku
zaginięcia, uszkodzenia lub ograbienia"
"Zmiana wysokości stawek prowizji i opłat przez
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xxxxxxxxx nie stanowi zmiany warunków Umowy"
"xxxxxxx może wypowiedzieć Umowę tylko z
ważnych powodów, a w szczególności…"
"Zastrzega się prawo zmiany w/w zasad
sprzedaży"
2375

"Reklamacje dotyczące uszkodzeń
mechanicznych w trakcie transportu będą
uwzględniane jedynie podczas sprawdzenia
zawartości przesyłki w chwili jej odbioru przez
Uczestnika"
"Jakiekolwiek reklamacje związane z realizacją
zamówienia Shell przyjmuje wyłącznie do 14
roboczych dni od daty realizacji zamówienia"
"Zdjęcia, parametry i opisy produktów ujęte w
katalogu xxxxxx mają charakter wyłącznie
informacyjny"
"xxxxxxx zastrzega sobie prawo do zastąpienia
zamówionego produktu innym podobnym, jak
również wycofania produktu z katalogu."
"Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za
błędne podanie parametrów i właściwości towaru
lub nagłą ich zmianę przez producenta"
"Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy
realizacji zamówienia w przypadku niemożności
jego realizacji"
"W przypadku zastrzeżeń do stanu przesyłki lub
ilości, Zamawiający występuje do pracownika
Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub
spedytorskiej z żądaniem sporządzenia
protokołu. Powinna w nim być podana data i
godzina doręczenia przesyłki oraz opis
uszkodzenia lub ubytku. Protokół powinien być
potwierdzony czytelnymi odręcznymi podpisami
przedstawiciela Poczty Polskiej, lub firmy
kurierskiej lub spedycyjnej oraz
Zamawiajacego".
"Jeśli zdaniem Zamawiającego towar nie dotarł
do niego w należytym stanie, bądź, według
niego, nie jest zgodny z zamówieniem,
występuje do pracownika Poczty Polskiej lub
kuriera, który dostarcza przesyłkę o sporządzenie
protokołu. Powinna być w nim podana data i
godzina doręczenia przesyłki oraz opis
uszkodzenia lub ubytku"
"W przypadku nieodebrania sprzętu po upływie 2
tygodni od terminu naprawy określonego pkt.13,
xxxxxxxx odeśle sprzęt na koszt i
odpowiedzialność Klienta"
"xxxxxxx nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody poniesione przez
Użytkownika bądź osoby trzecie w rezultacie
korzystania z serwisu xxxxxxxxxxx (…)"
"Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte
powstałe z winy producenta"

2483

"Zwracany produkt nie może nosić śladów
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używania, być uszkodzony, dotyczy także
opakowania"
2484

"Sklep nie ponosi odpowiedzialności za
nieterminowe dostarczanie przesyłek przez
Pocztę Polską oraz firmy kurierskie"
"Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści
niniejszego regulaminu bez uprzedzenia."
"Firma zastrzega sobie także prawo do odmowy
realizacji zamówienia w szczególnych
przypadkach np. gdy na stronie w opisie wkradł
się błąd dotyczący pojemności lub ceny"
"Z zakupionego towaru Klient może
zrezygnować bez podania przyczyny lub
wymienić na inny towar na własny koszt w ciągu
10 dni od daty dostarczenia go przez firmę
przewozową lub dostarczenia awiza"
"Zwrotowi nie podlegają kosmetyki np. żele,
akryle, lakiery, farbki itp."
"Jeżeli jednak stanie się inaczej stroną sporu
staje się firma przewozowa dla Klienta a nie
Sklep"
"Po otrzymaniu przesyłki należy rozpakować ją
w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia
uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych
w czasie transportu, sporządzić protokół przez
Klienta i doręczyciela. Tylko w tym przypadku
uznajemy reklamacje z tytułu wad powstałych w
czasie transportu"
"Za opóźnienia w wykonaniu usługi uznaje się
nie dostarczenie przesyłki po upływie 24 godzin,
w stosunku do ustalonego terminu dostarczenia
przesyłki do Adresata."
"xxxxxxxxx ponosi odpowiedzialność
jedynie za zawinione uszkodzenie, utratę lub
ubytek przesyłki w okresie od jej przyjęcia od
nadawcy do momentu wydania Adresatowi."
"Hipernet24 zastrzega sobie prawo do
odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży
produktu wybranego przez Klienta w nie później
niż na 1 godz. przez terminem realizacji
zamówienia."
"Przyjęcie przesyłki przez kupującego,
potwierdzone jego podpisem na liście
przewozowym, traktowane będzie jako
potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem"
"Warunkiem odstąpienia od umowy jest
odesłanie nieużywanego, niezniszczonego,
oryginalnie zapakowanego towaru wraz z
nieoderwanymi metkami, pisemnym
oświadczeniem i dowodem zakupu"
"Firma "xxx" zastrzega sobie prawo do
przekazania lub zlecenia wszystkich lub części
swoich praw i obowiązków wynikłych z
niniejszego Regulaminu. W takim przypadku
informacja na temat przekazania lub zlecenia
wraz z informacjami o podmiocie, na rzecz
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którego dokonano przekazania, podane zostaną
w momencie logowania się do Serwisu"
"Wszelkie wysyłki wykonywane przez klientów
należy wykonać poprzez firmę kurierską
uzgodnioną wcześniej z "xxxx". Dotyczy to w
szczególności przesyłek reklamacyjnych"
"Nie odebranie przesyłki przez zamawiającego
skutkuje rozwiązaniem umowy"
"Reklamacji podlegają jedynie wady ukryte
powstałe z winy producenta w towarze
niezużytym"
"Reklamacji nie podlegają (…) towar
posiadający uszkodzenia mechaniczne"
"Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych
ekspertyz technicznych wykonanych przez
zewnętrzne firmy termin rozpatrzenia reklamacji
może zostać wydłużony do 30 dni. Jeżeli w ciągu
30 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań klienta,
oznacza to, że uznał żądanie za uzasadnione"
"Zmiany w cennikach nie stanowią zmiany
warunków umowy i nie wymagają jej
wypowiedzenia"
2601

"Nie odpowiadamy za uszkodzenia wynikłe z
niewłaściwego transportu"
"Strony ustaliły następujący sposób
powiadomienia……osób ze str. Klienta……"

2685

"Do reklamowanego lub zwracanego produktu
konieczne jest dołączenie paragonu"

Lista opracowana na podstawie Rejestru klauzul niedozwolonych publikowanych przez UOKIK
obejmuje rejestr wyroków z lat 2002 – 2011 dla branż z pominięciem
turystyki, nieruchomości, systemów argentyńskich,usług finansowych i bankowych.
Pełna lista znajduje się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php

--Niniejszy artykuł jest wyrazem wiedzy i poglądów autora i nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń. Autor
nie gwarantuje, że zawarte w dokumencie informacje są zgodne z prawdą i nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie mogą
wyniknąć w wyniku podjęcia decyzji na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie.
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