Regulamin obowiązujący do 25.12.2014 r.
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Właścicielem sklepu internetowego exclusivelights.eu (zwanego dalej Sklepem) jest Exclusive
Lights Marcin Hoff. z siedzibą w Tłuszczu przy ul. Kościuszki 4/48, zarejestrowany w CEiDG,
posiadający numer NIP 7621385572, oraz REGON 142472565.
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem
dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja zawartych
w nim warunków i kosztów dostawy.
3. Klientem nazywa się osobę lub firmę (instytucję), która wypełniła formularz rejestracyjny lub
zgłoszeniowy. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie.
II. OFERTA
1. Wszystkie produkty oferowane przez s sklep są nowe, nieużywane, (za takie uważa się również
wyeksponowane w salonach), wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie
wprowadzone na rynek polski.
2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia
przez Klienta dla wersji produktu zgodnej z opisem towaru. Prezentowane zdjęcie może odbiegać od
wersji z opisu.
3. Oferta prezentowana na stronach Sklepu nie jest stanem magazynowym sklepu. Część
prezentowanych towarów dostępna jest od ręki, towary są zamawiane przez sklep po złożeniu
zamówienia przez Klienta lub znajdują się w salonach Exclusive Lights w Warszawie i są przeznaczone
do sprzedaży stacjonarnej.
4. Wszystkie ceny produktów znajdujących się w ofercie sklepu mają charakter informacyjny i nie
stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego. Sklep zastrzega sobie możliwość
odwołania lub ograniczenia części oferty, organizowania oraz odwoływania akcji promocyjnych oraz
zmian asortymentu i cen towarów bez podania przyczyny.
5. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje
skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie
możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.
6. Terminy realizacji zamówień są opisane przy każdym produkcie. UWAGA: produkty należące do
kategorii NOWOŚCI oraz inne z pozostałych kategorii mogą być realizowane w dłuższym terminie
nawet do 10 tygodni o czym Klient zostanie poinformowany przez Sklep drogą elektroniczną lub
telefoniczną.
7. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie www zdjęcia i opisy towarów były
zgodne z ich rzeczywistymi cechami.

8. Jeśli cechy oferowanych towarów odbiegają od prezentowanych zdjęć, jest to wyraźnie zaznaczone
w opisie towaru. Taka sytuacja może dotyczyć wersji kolorystycznej lub innej cechy tego samego
towaru.
9. Z przyczyn niezależnych od Sklepu przedstawione terminy dostaw mogą ulec wydłużeniu. W
przypadku ich przekroczenia Sklep informuje Klienta o nowym przewidywanym terminie dostawy.
10. Promocje organizowane przez sklep nie łączą się z innymi oraz nie obowiązują na nie wcześniej
udzielone rabaty.
III. ZAMÓWIENIE
1. Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza.
2. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który potrzebujemy, aby
skompletować zamówione towary i zrealizować wysyłkę. W przypadku, gdyby czas realizacji był
dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z Kupującym, aby potwierdzić realizację
zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku
dostępności towaru u dostawcy, o czym Sklep nie miał informacji w momencie złożenia zamówienia
przez Klienta. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas zwrócone na wskazany przez
Klienta rachunek bankowy.
4. Korektę do swojego zamówienia Klient może wprowadzać tylko do momentu wysłania przez Sklep
potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie
ono potwierdzone przez Sklep. W wypadku opłaconego zamówienia Sklep zwraca wpłacone
pieniądze pomniejszone o koszty obsługi bankowej i księgowej.
5. Po potwierdzeniu zamówienia towarów niedostępnych w magazynie, Klient jest zobowiązany do
wpłacenia zaliczki w wysokości 30% ceny brutto towaru. Pozostałe 70% ceny Klient wpłaci przed
odbiorem towaru, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, które zawiera niekompletne dane,
np. błędny adres wysyłkowy, brak adresu e-mail, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia.
Również zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia ich złożenia
będą uznane za nieaktualne i nie będą realizowane. Wyjątek stanowią indywidualne ustalenia między
Klientem a Sklepem.
7. Na wszystkie towary sprzedawane w naszym Sklepie wystawiamy faktury VAT.
8. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na firmę lub instytucję, należy podać nazwę podmiotu, dane
oraz NIP. Dokonując zakupu w Sklepie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.
IV. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIONY TOWAR
1. Możliwe są następujące formy płatności:
a. Przelewem. Jeśli towar jest dostępny w magazynie, rezerwujemy go i przesyłamy e-mail
zawierający nasz numer rachunku bankowego.

Po zaksięgowaniu wpłaty towar zostaje wysłany do Klienta. Przy braku dostępności towaru Klient
zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 30% ceny towaru. Po przesłaniu towaru przez
producenta do Sklepu, Klient zostaje o tym fakcie powiadomiony i poproszony o wpłacenie pozostałej
części ceny towaru. Po zaksięgowaniu tej wpłaty towar zostaje wysłany do Klienta.
b. Za pośrednictwem sieci przelewy24.pl
2. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.
V. WYSYŁKA
1. Towar wysyłamy w ciągu 48 h po zaksięgowaniu na nasze konto należności za towar . Zamówiony
towar dostarczamy wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich. lub za pośrednictwem Poczty
Polskiej. Towar jest dostarczany do wszystkich krajów należących do Wspólnoty Europejskiej. Usługi
transportowe obejmują dostarczenie towaru do parteru pod wskazanym adresem. Jeśli dostarczane
są artykuły na paletach - Kupujący osobiście musi zorganizować rozpakowanie i wniesienie towaru z
palety do lokalu.
2. W przypadku towarów o bardzo dużych gabarytach - kupujący zostanie poinformowany o kosztach
przesyłki i będzie mógł podjąć decyzję, czy jest zakupem nadal zainteresowany (przypadku paczek o
wadze powyżej 20kg i o długości ponad 1m). Kwota dostawy większych/cięższych paczek ustalana
będzie indywidualnie, a informacja o niej przesłana do Klienta drogą e-mailową. Wszystkie wysyłane
towary podlegają ubezpieczeniu w firmie kurierskiej.
3. Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w osobnych partiach po uprzednim
uzgodnieniu i potwierdzeniu tego e-mailem, lub telefonicznie z Klientem.
5. W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Produkty w miejscu wskazanym przez Klienta
rekomendowane jest, aby Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę sprawdził przesyłkę pod
kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku
stwierdzenia uszkodzeń, Klient proszony jest o poinformowanie o tym osoby dostarczającej przesyłkę
i w obecności tej osoby spisanie stosownego protokołu reklamacji. Protokół reklamacji ułatwia i
przyspiesza rozpatrzenie reklamacji ilościowej bądź jakościowej z firmą kurierską.
6. W przypadku nieodebrania przez klienta towaru wysłanego przez sklep, Klient zostanie obciążony
kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki wynika to z Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług
pocztowych w § 37 stanowi, iż za czynności związane ze zwrotem przesyłki rejestrowanej lub
przekazu pocztowego do nadawcy (po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy)
pobiera się opłatę, oraz ponownej jej wysyłki. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i
niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres dwóch miesięcy.
Klient zostanie powiadomiony o ostatecznym terminie odbioru. Po tym okresie zawartość przesyłki
ulega przejęciu przez Sklep, a wpłacone wcześniej pieniądze nie będą zwracane.
7. Sklep przewiduje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru po uprzednim ustaleniu
miejsca odbioru, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

VI. REKLAMACJE
1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22
Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego
konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie
niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: office@exclusivelights.pl,
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.
• Zaświadczenie o montażu opraw oświetleniowych przez wykwalifikowaną osobę wraz z jego
pieczątką i numerem uprawnień.
Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było
możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
3. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie
koszty dostawy ponosi Sklep.
4. Sklep nie jest producentem towarów. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją
producenta oraz są fabrycznie nowe. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji
sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres gwarancji wskazany w karcie gwarancyjnej.
5. Wszystkie towary oferowane przez Sklep są przeznaczone do użytku domowego. Reklamacje
towarów wykorzystywanych w celach komercyjnych mogą zostać odrzucone przez producenta - jeśli
wada towaru będzie wynikać z intensywnego użytkowania w warunkach innych niż domowe.
Odpowiedzialność Sklepu względem dokonującego zakupu przedsiębiorcy uregulowana jest
przepisami Kodeksu Cywilnego, bez zastosowania ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej.
2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem
reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym
zakresie.
3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej
postaci.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres
poczty tradycyjnej.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (Zwroty)
1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 Nr 22, poz. 271
ze zm.), Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania
przyczyn w terminie 10 dni od dnia odbioru przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie
towaru z fakturą VAT przed jego upływem na adres: Exclusive Lights, 03-286 Warszawa, ul. Malborska
41 DOMOTEKA, lub wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą email na adres:
Office@exclusivelights.pl. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy przelewem bankowym
na konto wskazane przez Klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Towar powinien być
w stanie w stanie niezmienionym, nie noszącym śladów użytkowania, chyba że zmiana była konieczna
w granicach zwykłego zarządu (art. 7 pkt 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów).
2. Zwracany towar należy kierować na adres magazynu : Exclusive Lights, 03-286 Warszawa, ul.
Malborska 41 DOMOTEKA. W przypadku towarów o dużych gabarytach - należy skontaktować się ze
sklepem Office@exclusivelights.pl w celu ustalenia adresu odesłania zwracanego towaru.
3. Przesyłki odsyłane do Sklepu za pobraniem nie będą przez Sklep odbierane.
4. Przesyłki wysłane na koszt Sklepu również nie będą przez Sklep odbierane.
5. Klient odstępujący od umowy proszony jest o podpisanie faktury korygującej, przesłanej przez
Sklep drogą e-mailową. Brak przekazania podpisanej faktury korygującej nie staje warunkiem, aby
skutecznie odstąpić od umowy.
6. Towary wykraczające poza standardową ofertę sklepu, sprowadzane na indywidualne zamówienie
dla Klienta nie podlegają zwrotowi.
7. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.
8. W przypadku zwrotu towaru w formie przesyłki (jeżeli przesyłka zostanie uszkodzona), należność
za towar zostanie zwrócona po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez firmę kurierską (Pocztę
Polską) którą Klient nadał zwracany towar.
IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Podane w trakcie rejestracji zgłoszenia lub dane osobowe użytkownika przetwarzane będą
wyłącznie w celu realizacji umowy między Sklepem a Klientem oraz ewidencji sprzedaży. Każdy Klient
ma prawo do wglądu, uzupełniania oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także
zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów.
2. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu danych gromadzonych przez Sklep dostępne są na
stronie Polityka Prywatności.
X. UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE TEKSTU UMOWY
1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu exclusivelights.eu oraz pobrać go i sporządzić
wydruk.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień
umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz
poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia
oraz faktury VAT.
XI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie
internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie
produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia
odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.
2. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na
wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
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Lights Marcin Hoff. z siedzibą w Tłuszczu przy ul. Kościuszki 4/48, zarejestrowany w CEiDG,
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do sprzedaży stacjonarnej.
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5. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje
skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie
możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.
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kategorii NOWOŚCI oraz inne z pozostałych kategorii mogą być realizowane w dłuższym terminie
nawet do 10 tygodni o czym Klient zostanie poinformowany przez Sklep drogą elektroniczną lub
telefoniczną.
7. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie www zdjęcia i opisy towarów były
zgodne z ich rzeczywistymi cechami.

8. Jeśli cechy oferowanych towarów odbiegają od prezentowanych zdjęć, jest to wyraźnie zaznaczone
w opisie towaru. Taka sytuacja może dotyczyć wersji kolorystycznej lub innej cechy tego samego
towaru.
9. Z przyczyn niezależnych od Sklepu przedstawione terminy dostaw mogą ulec wydłużeniu. W
przypadku ich przekroczenia Sklep informuje Klienta o nowym przewidywanym terminie dostawy.
10. Promocje organizowane przez sklep nie łączą się z innymi oraz nie obowiązują na nie wcześniej
udzielone rabaty.
III. ZAMÓWIENIE
1. Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza.
2. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który potrzebujemy, aby
skompletować zamówione towary i zrealizować wysyłkę. W przypadku, gdyby czas realizacji był
dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z Kupującym, aby potwierdzić realizację
zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku
dostępności towaru u dostawcy, o czym Sklep nie miał informacji w momencie złożenia zamówienia
przez Klienta. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas zwrócone na wskazany przez
Klienta rachunek bankowy.
4. Korektę do swojego zamówienia Klient może wprowadzać tylko do momentu wysłania przez Sklep
potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie
ono potwierdzone przez Sklep. W wypadku opłaconego zamówienia Sklep zwraca wpłacone
pieniądze pomniejszone o koszty obsługi bankowej i księgowej.
5. Po potwierdzeniu zamówienia towarów niedostępnych w magazynie, Klient jest zobowiązany do
wpłacenia zaliczki w wysokości 30% ceny brutto towaru. Pozostałe 70% ceny Klient wpłaci przed
odbiorem towaru, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, które zawiera niekompletne dane,
np. błędny adres wysyłkowy, brak adresu e-mail, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia.
Również zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia ich złożenia
będą uznane za nieaktualne i nie będą realizowane. Wyjątek stanowią indywidualne ustalenia między
Klientem a Sklepem.
7. Na wszystkie towary sprzedawane w naszym Sklepie wystawiamy faktury VAT.
8. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na firmę lub instytucję, należy podać nazwę podmiotu, dane
oraz NIP. Dokonując zakupu w Sklepie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.
IV. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIONY TOWAR
1. Możliwe są następujące formy płatności:
a. Przelewem. Jeśli towar jest dostępny w magazynie, rezerwujemy go i przesyłamy e-mail
zawierający nasz numer rachunku bankowego.

Po zaksięgowaniu wpłaty towar zostaje wysłany do Klienta. Przy braku dostępności towaru Klient
zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 30% ceny towaru. Po przesłaniu towaru przez
producenta do Sklepu, Klient zostaje o tym fakcie powiadomiony i poproszony o wpłacenie pozostałej
części ceny towaru. Po zaksięgowaniu tej wpłaty towar zostaje wysłany do Klienta.
b. Za pośrednictwem sieci przelewy24.pl
2. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.
V. WYSYŁKA
1. Towar wysyłamy w ciągu 48 h po zaksięgowaniu na nasze konto należności za towar . Zamówiony
towar dostarczamy wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich. lub za pośrednictwem Poczty
Polskiej. Towar jest dostarczany do wszystkich krajów należących do Wspólnoty Europejskiej. Usługi
transportowe obejmują dostarczenie towaru do parteru pod wskazanym adresem. Jeśli dostarczane
są artykuły na paletach - Kupujący osobiście musi zorganizować rozpakowanie i wniesienie towaru z
palety do lokalu.
2. W przypadku towarów o bardzo dużych gabarytach - kupujący zostanie poinformowany o kosztach
przesyłki i będzie mógł podjąć decyzję, czy jest zakupem nadal zainteresowany (przypadku paczek o
wadze powyżej 20kg i o długości ponad 1m). Kwota dostawy większych/cięższych paczek ustalana
będzie indywidualnie, a informacja o niej przesłana do Klienta drogą e-mailową. Wszystkie wysyłane
towary podlegają ubezpieczeniu w firmie kurierskiej.
3. Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w osobnych partiach po uprzednim
uzgodnieniu i potwierdzeniu tego e-mailem, lub telefonicznie z Klientem.
5. W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Produkty w miejscu wskazanym przez Klienta
rekomendowane jest, aby Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę sprawdził przesyłkę pod
kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku
stwierdzenia uszkodzeń, Klient proszony jest o poinformowanie o tym osoby dostarczającej przesyłkę
i w obecności tej osoby spisanie stosownego protokołu reklamacji. Protokół reklamacji ułatwia i
przyspiesza rozpatrzenie reklamacji ilościowej bądź jakościowej z firmą kurierską.
6. W przypadku nieodebrania przez klienta towaru wysłanego przez sklep, Klient zostanie obciążony
kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki wynika to z Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług
pocztowych w § 37 stanowi, iż za czynności związane ze zwrotem przesyłki rejestrowanej lub
przekazu pocztowego do nadawcy (po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy)
pobiera się opłatę, oraz ponownej jej wysyłki. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i
niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres dwóch miesięcy.
Klient zostanie powiadomiony o ostatecznym terminie odbioru. Po tym okresie zawartość przesyłki
ulega przejęciu przez Sklep, a wpłacone wcześniej pieniądze nie będą zwracane.
7. Sklep przewiduje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru po uprzednim ustaleniu
miejsca odbioru, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

VI. REKLAMACJE
1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22
Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego
konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie
niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: office@exclusivelights.pl,
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.
• Zaświadczenie o montażu opraw oświetleniowych przez wykwalifikowaną osobę wraz z jego
pieczątką i numerem uprawnień.
Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było
możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
3. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie
koszty dostawy ponosi Sklep.
4. Sklep nie jest producentem towarów. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją
producenta oraz są fabrycznie nowe. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji
sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres gwarancji wskazany w karcie gwarancyjnej.
5. Wszystkie towary oferowane przez Sklep są przeznaczone do użytku domowego. Reklamacje
towarów wykorzystywanych w celach komercyjnych mogą zostać odrzucone przez producenta - jeśli
wada towaru będzie wynikać z intensywnego użytkowania w warunkach innych niż domowe.
Odpowiedzialność Sklepu względem dokonującego zakupu przedsiębiorcy uregulowana jest
przepisami Kodeksu Cywilnego, bez zastosowania ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej.
6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem
reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym
zakresie.
7. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej
postaci.
8. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres
poczty tradycyjnej.
VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (Zwroty)
1. Ustawa o prawach konsumenta wprowadzona 30 Maja 2014 do polskiego prawa
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (nr 2011/83/UE ) w sprawie praw

konsumentów, klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru

bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki, na adres:
Exclusive Lights, 03-286 Warszawa, ul. Malborska 41 DOMOTEKA, lub wysłanie oświadczenia o
odstąpieniu od umowy drogą e-mail na adres: office@exclusivelights.pl
Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia
przez Klienta będącego konsumentem od umowy przelewem bankowym na konto wskazane przez
Klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w
przypadku chęci odstąpienia od umowy).
[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
Brak odstąpienia od umowy:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sprzedaży na odległość nie przysługuje Kupującemu
(konsumentowi) w odniesieniu do umów: sprzedaży towaru wyprodukowanego na specjalne
zamówienia (kolor, wielkość, forma).
• o 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;
• o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
• zawartej w drodze aukcji publicznej;
• o 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;
• o 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.
Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
oraz dostęp 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 w Warszawie. 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”.
2. Przesyłki odsyłane do Sklepu za pobraniem nie będą przez Sklep odbierane.
3. Przesyłki wysłane na koszt Sklepu również nie będą przez Sklep odbierane.
4. Klient odstępujący od umowy proszony jest o podpisanie faktury korygującej, przesłanej przez
Sklep drogą e-mailową. Brak przekazania
podpisanej faktury korygującej nie staje warunkiem, aby skutecznie odstąpić od umowy.
5. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.
6. W przypadku zwrotu towaru w formie przesyłki (jeżeli przesyłka zostanie uszkodzona), należność
za towar zostanie zwrócona po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez firmę kurierską (Pocztę
Polską) którą Klient nadał zwracany towar.
IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Podane w trakcie rejestracji zgłoszenia lub dane osobowe użytkownika przetwarzane będą
wyłącznie w celu realizacji umowy między Sklepem a Klientem oraz ewidencji sprzedaży. Każdy Klient
ma prawo do wglądu, uzupełniania oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także
zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów.
2. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu danych gromadzonych przez Sklep dostępne są na
stronie Polityka Prywatności.

X. UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE TEKSTU UMOWY
1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu exclusivelights.eu oraz pobrać go i sporządzić
wydruk.
2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień
umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz
poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia,
specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
XI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie
internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie
produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia
odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.
2. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na
wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

