Przykazania
od prawnika
na świąteczne
zakupy
GDY PREZENT
OKAZAŁ SIĘ
WADLIWY,
MOŻESZ ZŁOŻYĆ
REKLAMACJĘ!
(CZĘŚĆ 2)

Bluzeczka ma spruty szew, a „zdatne do
zmywarki” talerze zmieniły po myciu w zmywarce
kolor z zielonego na żółty. Co robić?

1. Gdy kupiona rzecz ma wadę, konsument może złożyć reklamację.
2. Zgodnie z prawem sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec kupującego za wadę fizyczną lub prawną rzeczy (rękojmia).
3. Aby reklamować towar, musimy wykazać, że dokonaliśmy jego zakupu
w określonej dacie, w określonym sklepie. Można tego dokonać na wiele
sposobów, ale najłatwiej jest przedstawić paragon jako dowód zakupu!
4. Gdy dany towar kupiliśmy jako pełnowartościowy, ale w promocji np.
„W piątek wszystkie bluzki -10%!”, mamy takie same uprawnienie z rękojmi jakbyśmy kupili towar w pełnej cenie.
5. Wada fizyczna rzeczy nie polega na tym, że nam ta rzecz nie pasuje, np.
bluzka kupiona jako prezent dla bratowej okazuje się na nią za mała. Wtedy nie możemy korzystać z rękojmi i możemy towar zwrócić wedle zasad,
jakie dotyczą zwrotów towarów niewadliwych. Pamiętajmy przy tym, że
w sklepach stacjonarnych taki zwrot jest możliwy wtedy, gdy dopuszcza
to regulamin sklepu.
6. W ramach rękojmi konsument może żądać wedle swojego wyboru:
• naprawy towaru,
• wymiany towaru na nowy,
• obniżenia ceny towaru,
• odstąpienia od umowy.
7. W zależności od sytuacji (np. faktycznej możliwości i kosztu naprawy)
oraz tego, czy jest to pierwsza lub kolejna reklamacja konsumenta, sprzedawca ma pewne uprawnienia, by nie zgodzić się wyborem konsumenta
Źródła prawa:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2016 poz. 380 t. j. ze zm.)
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827 ze zm.)

co do sposobu rozpatrzenia reklamacji. Np. gdy w przypadku pierwszej
reklamacji żądamy obniżenia ceny wobec wady towaru, sprzedawca może
zaoferować np. niezwłoczną wymianę na rzecz wolną od wad.

Uwaga!
Nie można żądać odstąpienia od umowy, gdy wada
jest nieistotna i nie przeszkadza w użytkowaniu
rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem.

Pamiętaj!
Aby reklamować towar musimy wykazać,
że dokonaliśmy jego zakupu w określonej
dacie, w określonym sklepie.

Zapraszamy również do lektury
bloga i skorzystania z bezpłatnych porad prawnych za pośrednictwem strony fundacji:
www.fundacjaedukacjiprawnej.pl
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