
Informacja dla Klienta. 
Sprzedawca. Sprzedającym jest firma POLISLAV Joanna Przygocka-Hamrol, ul. Piaskowa 18/1, 62-050 Krosno, NIP 788-180-69-64, REGON 
301262282, zarejestrowana przez Urząd Miejski w Mosinie. 
Dane teleadresowe – tutaj proszę kierować wszelkie wysyłki, korespondencję, reklamacje, odstąpienia od Umowy: 
 

EDUKATOREK.PL  
ul. Śremska 84  
62-050 Mosina. 

 
Kontakt od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 8-16 tel. 796222728  e-mail: sklep@edukatorek.pl 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
Prawo odstąpienia od umowy  
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba 
trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas POLISLAV Joanna Przygocka-Hamrol ul. Śremska 84     
62-050 Mosina o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane 
pocztą na adres POLISLAV Joanna Przygocka-Hamrol ul. Śremska 84  62-050 Mosina, lub pocztą elektroniczną na adres 
sklep@edukatorek.pl).  
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i 
przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie 
internetowej www.edukatorek.pl/kontakt-sklep-edukatorekpl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie 
potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu 
prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  
Skutki odstąpienia od umowy. 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia 
rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły 

sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy 

poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich 
samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne 

rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem 

płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi 
wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali 

nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą 

Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, Sprzedawca nie ponosi kosztów odesłania przedmiotu. 

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia 
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  
 
Gwarancja towaru. 

Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył, iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie 

ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta. W celu realizacji gwarancji należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w karcie 
gwarancyjnej. 

Reklamcja towaru z tytułu rękojmi 

Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Towar bez wad. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod 
adresem sklep@edukatorek.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy w przeciągu 2 lat od otrzymania towaru. Poprawnie złożona 

reklamacja powinna zawierać co najmniej: 

-imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 
-datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 

-przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 

-wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 
 

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do 

składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
 

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 

 
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostępu do tych procedur. 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 
przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do 
ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie 
sporów konsumenckich”. 


