
REGULAMIN 

 

 

1. Właścicielem strony ineternetowej www.polituryczar.pl jest LK CRANE Leszek Kopioski NIP: 

829-154-97-97 

2. Wszystkie przedmioty prezentowane na stronie można obejrzed osobiście po uprzednim 

kontakcie telefonicznym. 

3. Oferowany towar na stronie można zamówid telefonicznie lub poprzez formularz 

zgłoszeniowy. Każda rezerwacja mailowa musi byd potwierdzona również telefonicznie. 

Przedmioty rezerwowane są maksymalnie do 3 dni. 

4. Przedmioty w ofercie są przedmiotami używanymi i mają prawo posiadad ślady użytkowania. 

Każda oferta poprzedzona jest opisem oraz zdjęciami, które mogą odbiegad od rzeczywistego 

wyglądu ze względu na zróżnicowane oświetlenie podczas wykonywania zdjęd. 

5.Koszty dostawy towaru są ustalane indywidualnie do każdego przedmiotu. 

6. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy spedycyjnej. której koszt pokrywa 

Kupujący.  

Kupujący proszony jest o rozpakowanie paczki w obecności kuriera  i sprawdzenia stanu 

przedmiotu. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeo należy spisad protokół szkody, który stanowi 

podstawę do złożenia reklamacji. 

7. Każdy zakupiony towar może byd odebrany osobiście po uprzednim kontakcie telefonicznym. 

8. Kupujący otrzymuje paragon lub fakturę za zakupiony towar. 

9. Kupujący ma prawo do zwrotu towaru zakupionego na odległośd bez podania przyczyny do 14 

dni. 

10 . Kupujący, aby odstąpid od umowy musi powiadomid Sprzedającego telefonicznie oraz w 

ciągu 14 dni złożyd pisemne oświadczenie o zwrocie towaru i przesład je poprzez formularz 

zgłoszniowy na stronie. 

11. Zgodnie z ustawą zwracany towar musi byd w stanie niezmienionym i należycie opakowany 

na czas transportu. Koszt odsyłanego towaru pokrywa Kupujący. Jeżeli koszt wysyłki  był w 

cenie zakupionego przedmiotu, to zwracana kwota będzie pomniejszona o poniesione koszty 

przez Sprzedającego. 

www.polituryczar.pl


12. Zwrot pieniędzy za towar nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwracanego przedmiotu 

od Kupującego. Jeżeli zwrócony przedmiot nie będzie w takim stanie jak w chwili sprzedaży, 

pieniądze nie zostaną zwrócone. 

13. Każdy kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem. 

14. Dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia wykorzystywane są wyłącznie w 

celu realizacji zamówienia. Kupujący ma prawo do poprawiania oraz żądania zaprzestania 

wykorzystywania swoich danych osobowychzgodnie z ustawą o oochronie danych osobowych z 

dn. 29 sierpnia 1997 r. 


