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REKLAMACJA PRODUKTU  

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany 

Produkt dokumentujący wykonaną usługę ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są 

określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 

w Kodeksie Cywilnym.  

2. Reklamacja z tytułu wad Produktu, po wypełnieniu formularza reklamacyjnego 

stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, może zostać złożona przez Klienta: 

a. pisemnie na adres: ul. 27 Grudnia 9A/4, 61-737 Poznań, 

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-

mail wskazany na stronie www.myhome.eco, w zakładce „Kontakt”. 

3. Klient w formularzu reklamacji winien wskazać: (1) informację i okoliczności 

dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju wady oraz daty jej 

stwierdzenia; (2) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową 

Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; 

oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację.  Wymogi podane w zdaniu 

poprzednim mają formę jedynie zalecenia, ale ich zastosowanie ułatwi i przyspieszy 

rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.   

4. Jeżeli zostanie stwierdzona wada Produktu Kupujący może: 

a. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający 

jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć 

wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. 

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli 

doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego 

w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu 

z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową 

Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. 

b. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, 

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla 

Kupującego wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. 

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli wada była już wcześniej 

przedmiotem reklamacji i Produkt był wymieniany lub naprawiony przez 
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Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany 

Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. 

5. Kupujący nie może odstąpić od Umowy jeśli wada produktu jest nieistotna.  

6. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać 

wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady 

Produktu, chyba że doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób 

wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów 

w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. 

7. Do reklamacji należy dołączyć wszystkie egzemplarze Produktu w celu weryfikacji 

zgłoszonych wad. W przypadku złożenia reklamacji drogą elektroniczną do jej 

rozpatrzenia niezbędne pozostaje odesłanie wszystkich egzemplarzy Produktu do 

Sprzedającego. 

8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż 

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia wraz z Produktem. Brak 

ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca 

uznał reklamację za uzasadnioną. 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady 

dostępu do tych procedur 

1. Klient będący Konsumentem na możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów 

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur 

dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) 

rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych 

należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej 

oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów: 

• https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php  

• https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  

2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma 

internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami 

i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi 

wielojęzyczny portal internetowy umożlwiający kompleksową obsługę dla 

konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu 

dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży 

lub umowy o świadczenie usług. 
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