WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. W okresie 14 dni od dnia doręczenia Produktu,
Klient, który jest Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając
stosowne pisemne oświadczenie zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu. W razie odstąpienia od umowy,
umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest
zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot
Produktu powinien nastąpić, nie później niż w terminie
14 dni od dnia odstąpienia od umowy, a produkt powinien być nienaruszony i nieużywany.
2. Prawo odstąpienia od umowy Klient, który jest
Konsumentem może wykonać poprzez przesłanie załączonego do niniejszego dokumentu, wypełnionego
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, bądź złożyć jakiekolwiek inne pisemne jednoznaczne oświadczenie,
w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od
umowy.
3. Zwracany produkt w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy powinien być przesłany na
koszt Klienta na adres:
TVO Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 53
81–061 Gdynia
4. Zwrot zapłaty za Produkt i kosztów dostawy
Produktu poniesionych przez Klienta, który jest Konsumentem przy zakupie nastąpi niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w wypadku jego niewskazania, zwrot
nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres Klienta
podany przy składaniu Zamówienia. Jeżeli Konsumentowi nie zostanie zaproponowane, że TVO sam odbierze rzecz od Konsumenta, TVO może wstrzymać się ze
zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do
chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia
przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument
ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania rzeczy.
5. Prawo odstąpienia od umowy w okresie 14 dni
od doręczenia Produktu nie przysługuje Klientowi, który jest Konsumentem w odniesieniu do umów:
→→ świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał
w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,
że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
→→ w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań
na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

→→ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
→→ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
→→ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
→→ w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które
po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

→→ w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może
nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość
zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca
nie ma kontroli;
→→ w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy
dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji,
prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
→→ w której przedmiotem świadczenia są nagrania
dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
→→ dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
→→ zawartej w drodze aukcji publicznej;
→→ świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych
z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono
dzień lub okres świadczenia usługi;
→→ dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa
odstąpienia od umowy.
6. W przypadku Klientów nieposiadających statusu konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy
regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

TVO Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 53
81–061 Gdynia

Informacje o naprawach:
email: serwis@tvokazje.pl
tel.: 58 880 83 31
pn. – niedz. 6:00 – 22:00

Imię i nazwisko, adres zamieszkania

miejscowość, data

TVO Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Batorego 28–32
81–366 Gdynia

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych
praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) odstępuję od umowy zawartej na odległość
nr. zamówienia

(ew. informacje dodatkowe np. data zamówienia, data i nr faktury lub paragonu)

Sposób zamówienia:

ALLEGRO
SKLEP INTERNETOWY WWW.TVOKAZJE.PL
TELEFONICZNIE

Towar otrzymałem (-łam) w dniu

zł

Proszę o zwrot kwoty

słownie:

przekazem pocztowym na adres

lub na konto nr

Zwracam

(opis produktu)

podpis

TVO Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 53
81–061 Gdynia

Informacje o naprawach:
email: serwis@tvokazje.pl
tel.: 58 880 83 31
pn. – niedz. 6:00 – 22:00

KARTA GWARANCYJNA
WARUNKI GWARANCJI
TVO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni 81–366 przy ul. Batorego 28-32,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000508462, NIP 9581665816,
REGON 222079828 zwana dalej Gwarantem udziela gwarancji na towar zakupiony w sklepie
internetowym Gwaranta. Gwarancja udzielana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie na
zasadach i warunkach określonych w niniejszej karcie gwarancyjnej.
1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących
w sprzedanej rzeczy. Jeśli w okresie gwarancyjnym (liczonym od daty doręczenia) rzecz zostanie
uznana za wadliwą z powodu defektu zastosowanych materiałów lub nieprawidłowego wykonania,
Gwarant dokona bezpłatnej naprawy lub wymiany rzeczy wadliwej lub jej uszkodzonych części.
2. Okres gwarancji liczony jest od daty doręczenia rzeczy i wynosi 12 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt. 3.
3. Gwarant udziela gwarancji na wszelkiego typu akumulatory na okres 6 miesięcy.
4. Gwarancja będzie respektowana wyłącznie z ważnym dowodem zakupu albo rachunkiem,
oryginałem karty gwarancyjnej bez zmian naniesionych przez osoby nieupoważnione, oraz
z reklamowaną rzeczą dostarczoną przez klienta we własnym zakresie w okresie gwarancyjnym.
W przypadku oddania, bądź wysyłki wadliwej rzeczy do naprawy, prosimy załączyć sporządzony
w formie pisemnej dokładny opis objawów wadliwego działania rzeczy z uwzględnieniem
środowiska pracy i sposobu, w jaki się ujawniają.
5. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie określonym
indywidualnie z klientem, przy czym klient zostanie powiadomiony o ustosunkowaniu się
Gwaranta do zgłoszonych przez klienta roszczeń w ciąg 14 dni od otrzymania rzeczy wadliwej.
6. Datę naprawy gwarancyjnej Gwarant poświadcza na karcie gwarancyjnej.
7. Aby uniknąć zniszczenia lub utraty/wymazania nośników informacji lub akcesoriów, należy usunąć
je przed oddaniem produktu do naprawy gwarancyjnej.
8. Uszkodzone i wymienione części lub urządzenia stają się własnością Gwaranta.

ZAKRES OCHRONY GWARANCYJNEJ:
Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych
lub materiałowych pod warunkiem, że:
→→ dokumenty zakupu nie zostały w jakikolwiek sposób zmienione i są czytelne;
→→ narzędzie było użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz odpowiednio
przechowywane i konserwowane;
→→ stosowany był zalecany przez producenta osprzęt, zasilane z odpowiedniego gniazda zasilania;
→→ rzecz nie była demontowana ani modyfikowana w tym przerabiana przez użytkownika lub osoby
nieupoważnione;
→→ rzecz nie była naprawiana z wyłączeniem Gwaranta;
→→ nie uszkodzono, zniszczono lub usunięto plomb gwarancyjnych.
Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, w tym w szczególności
takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, nieprawidłowa wentylacja, działanie
środków chemicznych, pożar, uderzenia pioruna, nieprawidłowe czy niestabilne napięcie zasilania,
niewłaściwa instalacja czy obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem.

TVO Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 53
81–061 Gdynia

Informacje o naprawach:
email: serwis@tvokazje.pl
tel.: 58 880 83 31
pn. – niedz. 6:00 – 22:00

Gwarancja nie obejmuje wymiany części zużywających się w sposób naturalny, w tym
w szczególności szczotek węglowych, gniazd i przewodów połączeniowych, baterii, żarówek,
łożysk itp. o ile ich zużycie nie wynikało z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych.
Gwarancja nie obowiązuje również w przypadku gdy rzecz jest używana do celów
prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych, jak również
w wypadku gdy naprawy lub modyfikacje rzeczy zostały wykonane z wyłączeniem Gwaranta.
Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one
zgodne z podanymi przez producenta.

ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE:
Naprawy gwarancyjne wykonywane są wyłącznie przez TVO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
W przypadku stwierdzenia wady rzeczy wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy
przekazać lub przesłać na adres wysyłki:
TVO Sp. z o.o.

INFORMACJE O NAPRAWACH:

ul. Hutnicza 53

email: serwis@tvokazje.pl

81–061 Gdynia

tel.: 58 880 83 31
pn. – niedz. 6:00 – 22:00

INFORMACJE DODATKOWE:
Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne
i przyszłe ustawy, w szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

IMIĘ

ULICA, NUMER DOMU/LOKALU

NAZWISKO

KOD POCZTOWY

TELEFON

MIEJSCOWOŚĆ

TVO Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 53
81–061 Gdynia

Informacje o naprawach:
email: serwis@tvokazje.pl
tel.: 58 880 83 31
pn. – niedz. 6:00 – 22:00

DATA
OPIS PRODUKTU
PODPIS/PIECZĄTKA
Informacje o naprawach:
email: serwis@tvokazje.pl
tel.: 58 880 83 31
pn. – niedz. 6:00 – 22:00

ADNOTACJE SERWISU (wypełnia serwis)

NAZWA PRODUKTU

TVO Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 53
81–061 Gdynia

Pełna lista produktów na: www.TVOkazje.pl
Chcesz złożyć zamówienie telefonicznie? Zadzwoń!

58 880 83 30
(opłata według stawki operatora)

Informujemy, iż istnieje możliwość zakupienia towarów
z oferty TV Okazje w siedzibie działu Serwisu i Reklamacji

Dział serwisu i reklamacji
TVO Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 53
81–061, Gdynia
pn. – pt. 8:00 – 15:30

Infolinia
tel.: +48 58 880 83 31
pn. – niedz. 6.00 – 22.00

TVO Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 53
81–061 Gdynia

Informacje o naprawach:
email: serwis@tvokazje.pl
tel.: 58 880 83 31
pn. – niedz. 6:00 – 22:00

