
Reklamacje  

 
 Kupujący ma prawo składać reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży tylko w  formie 
pisemnej na adres ZINART Sp. z o.o., Sklep Internetowy, ul. Polanowicka 69, 51-180 Wrocław  lub na 
adres: zinart@zinart.pl.  

W celu  rozpatrzenia reklamacji należy podać wszelkie okoliczności opisujące wadę, datę stwierdzenia wady 
oraz o ile to możliwe fotografie wady.  

 Po dostarczeniu towaru na miejsce przeznaczenia Kupujący ma obowiązek przechowywania go w warunkach 
zapewniających podtrzymanie jego pierwotnych właściwości. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego 
sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, w każdym przypadku musi to 
nastąpić przed rozpoczęciem prac z wykorzystaniem zakupionego towaru w szczególności poprzez dokonanie 
stosownych prób produkcyjnych na minimalnych ilościach surowca. 
 
W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad jawnych towaru, nie może on podejmować produkcji z jego 
wykorzystaniem do czasu ostatecznego zakończenia procesu reklamacyjnego. 
 
 Jeżeli w trakcie próby produkcyjnej zakupionego towaru okaże się, że zawiera on wady, Kupujący zobowiązany 
jest do natychmiastowego zaprzestania produkcji. Zużycie powyżej 10% zakupionego towaru jest równoznaczne 
z akceptacją jego jakości. 
 
 Wadliwy towar zużyty podczas próby produkcyjnej winien zostać zabezpieczony przez Kupującego. Kupujący 
winien ponadto, przy zachowaniu powyższego warunku, umożliwić Sprzedającemu na jego żądanie zbadanie na 
miejscu zachowania się towaru w procesie produkcji oraz warunków, w jakich był stosowany przy produkcji. 
Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Sprzedającego, jest on zobowiązany do odebrania na swój koszt 
wadliwego towaru. Towar ten powinien zostać zwrócony przez Kupującego w oryginalnych opakowaniach, w 
stanie umożliwiającym jego transport. W przypadku uwzględnienia żądania wymiany towaru wadliwego na 
wolny od wad, Sprzedający zobowiązuje się do jego wymiany w jak najkrótszym terminie wynikającym z 
możliwości produkcyjnych producenta towaru i innych ciążących na nim zobowiązań.  

W przypadku zgłaszania przez Kupującego roszczeń odszkodowawczych, których powstanie związane jest z 
wadliwością towaru, wysokość żądanego odszkodowania nie może przewyższać wartości reklamowanego 
towaru.  

W okresie rozpatrywania reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący    (uprawniony do odroczonej płatności) nie 
ma prawa do wstrzymywania płatności jakichkolwiek wymagalnych już należności wynikających z umów 
zawartych ze Sprzedającym, za wyjątkiem towaru objętego reklamacją. Powyższy zakaz dotyczy również 
płatności za towar, który został wprawdzie zafakturowany przez Sprzedającego łącznie z towarem 
reklamowanym, jednak w odróżnieniu od towaru reklamowanego nie zawiera wad. Jeżeli jednak Kupujący 
wstrzyma dokonywanie wspomnianych płatności, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Sprzedającego 
odsetek za opóźnienie w wysokości podwójnej rocznej stopy procentowej odsetek ustawowych. Odsetki za 
opóźnienie należne będą Sprzedającemu w pełnej wysokości bez względu na to, czy reklamacja zostanie przez 
niego uwzględniona czy też nie. 
 
Sprzedający ma obowiązek ustosunkowania się do reklamacji najpóźniej w terminie do 14 dni. 
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