
Stosowana przez Sprzedawcę procedura rozpatrywania reklamacji.  

Sprzedawca dostarcza towary i/lub usługi bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych i 
opisanych na stronie zawierającej towar i/lub usługę będącą przedmiotem transakcji. 

Sprzedawca odpowiada, jeżeli towar i/lub usługa mają wadę fizyczną lub wadę prawną 
(Rękojmia) w zakresie określonym kodeksem cywilnym, z zastrzeżeniem postanowień 
poniżej.  

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu Rękojmi, jeżeli klient wiedział o 
wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży na odległość. 

Sprzedawca jest uprawniony do rozszerzenia, ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności 
z tytułu Rękojmi w zakresie określonym kodeksem cywilnym. Informacja o rozszerzeniu, 
ograniczeniu lub wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu Rękojmi będzie każdorazowo 
wskazana na stronie zawierającej towar i/lub usługę będącą przedmiotem transakcji.  

Sprzedawca nie jest gwarantem towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji 
jakości obejmującej towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane na stronie zawierającej 
towar będący przedmiotem transakcji oraz przy towarze. Uprawnienia z tytułu Gwarancji 
należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym 
dołączonym do towaru.  

Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, jak również nieprawidłowego wykonania usług 
należy przesłać na adres: Blue Planet, Sklep Internetowy Blue Planet, Bohaterów Bielnika 
21b 64-200 Wolsztyn, a w przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji także bezpośrednio w 
autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym. Informacji o sposobie 
odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji można uzyskać pod numerem 
telefonu 604 403 562. 

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

Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów 
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: I) konsument uprawniony jest do 
zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji 
Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży, II) 
konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji 
Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego 
zakończenia sporu między konsumentem, a Sprzedawcą, III) konsument może uzyskać 
bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem, a Sprzedawcą, 
korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów 
lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. 
Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), IV) w sprawach 
dotyczących produktów finansowych konsument uprawniony jest do zwrócenia się do 
Rzecznika Finansowego, przy czym dodatkowe informacje dotyczące pozasądowego 
rozwiązywania sporów konsumentami, udostępnione są w odpowiednich wzorcach 
umownych w szczególności Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.  



Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z 
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz 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: http://www.uokik.gov.pl i 
http://www.rf.gov.pl. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 
524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów 
konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE 
(rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedawca jako przedsiębiorca 
mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie 
usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) 
umożlwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 


