Regulamin serwisu Glamox.pl
Milanówek, dnia 1 lutego 2015 r.

W³aœcicielem serwisu Glamox.pl jest firma: Przedsiêbiorstwo Handlowo Us³ugowe Isol Bis Piotr Brzeski,
z siedzib¹ przy: ul. Pró¿na 1, 05-822 Milanówek. NIP 529-136-80-54 Regon 015673492.
W³aœciciel serwisu prowadzi sprzeda¿ przez Internet korzystaj¹c z domeny www.glamox.pl
1 . Zawartoœæ sewisu Glamox.pl
1.1. Opis,dane techniczne i zdjêcia oferowanych produktów. Zdjêcia produktów umieszczone na
stronach serwisu Internetowego mog¹ nieznacznie ró¿niæ siê od orygina³ów.
1.2. Cenniki – Ceny produktów widoczne na stronach s¹ cenami brutto (zawieraj¹ podatek VAT),
wyra¿one s¹ w z³otych polskich i nie zawieraj¹ kosztów przesy³ki, które podawane s¹ oddzielnie
przy potwierdzeniu zamówienia.
1.3. Katalog produktów, instrukcje obs³ugi, instrukcje monta¿u i certyfikaty jakoœciowe.
2.
Zasady sk³adania zamówieñ
2.1. Cenniki wraz z katalogiem wyrobów stanowi¹ informacjê handlow¹ i nie mog¹ byæ uznawane za
ofertê w rozumieniu art. 66 ust.1 Kodeksu Cywilnego, stanowi¹ zaproszenie do rokowañ w
rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.2. Sk³adanie zleceñ odbywa siê pisemnie poprzez zak³adkê „Zamówienia on-line” na stronie
www.glamox.pl
2.3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia i dokonania zakupu jest prawid³owe wype³nienie
przez Zamawiaj¹cego formularza zamówienia, udostêpnionego na stronach internetowych.
2.4. Sprzedaj¹cy zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajduj¹cych siê w ofercie,
wprowadzenia nowych towarów do oferty serwisu, przeprowadzenia i odwo³ania akcji
promocyjnych na stronach www.glamox.pl, b¹dŸ wprowadzenia w nich zmian.
2.5. W przypadku sprzeda¿y promocyjnej oraz wyprzeda¿y, na które przeznaczona jest ograniczona
liczba towaru, realizacja zamówienia nastêpowaæ bêdzie wed³ug kolejnoœci wp³ywania
potwierdzonych zamówieñ na te towary, a¿ do wyczerpania zapasów objêtych t¹ form¹ sprzeda¿y.
2.6. Sprzedaj¹cy zobowi¹zuje siê do udzielenia informacji zwrotnej e-mail z potwierdzeniem przyjêcia
zamówienia, wycen¹ oraz okreœleniem czasu realizacji po uwzglêdnieniu aktualnych stanów
magazynowych.
2.7. Udzielamy rabatów – indywidualnie negocjowanych.
2.8. Sprzedaj¹cy dostarcza dowód zakupu/fakturê VAT, które stanowi¹ potwierdzenie zawartej umowy
sprzeda¿y. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia nale¿y
podaæ dok³adne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Faktura Vat wystawiana
jest w dniu wysy³ki z magazynu.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania
oraz przesy³ania faktur w formie elektronicznej, a tak¿e przechowywania oraz udostêpniania
organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 )
faktura VAT przesy³ana elektronicznie nie wymaga podpisu.
2.9. Sk³adaj¹c zamówienie Klient oœwiadcza, i¿ zapozna³ siê treœci¹ i akceptuje postanowienia
regulaminu serwisu www.glamox.pl
3.
Realizacja zamówienia
3.1. Towar wysy³amy po otrzymaniu wczeœniejszej wp³aty nale¿noœci zgodnej z potwierdzeniem
zamówienia przelewem na konto bankowe. Sprzedaj¹cy nie wysy³a towaru za pobraniem.
3.2. Wysy³ka nastêpuje firm¹ kuriersk¹: do 5 sztuk na koszt odbiorcy, powy¿ej 5 sztuk na koszt
Sprzedaj¹cego pod wskazany przez Kupuj¹cego adres w zamówieniu.
Uprzejmie prosimy o sprawdzanie stanu przesy³ki przy kurierze i w przypadku jakichkolwiek
uszkodzeñ o spisanie Protoko³u oraz poinformowanie Sprzedaj¹cego pod nr telefonu 500 111 694 .

www.glamox.pl

4.
Dobór grzejników do pomieszczeñ
4.1. W³aœciciel serwisu www.glamox.pl œwiadczy bezp³atn¹ us³ugê „Doboru grzejników”. Doradzamy jak
dobraæ odpowiednie wartoœci ogrzewaczy. W tym celu prosimy wype³niæ formularz „Dobór
grzejników” na stronie serwisu lub przes³aæ na adres glamox@glamox.pl projekt/rzut
budynku/mieszkania. Informacje te pos³u¿¹ nam do doboru grzejników oraz obliczenia
przybli¿onych wartoœci zu¿ycia energii oraz ceny urz¹dzeñ.
4.2. W odpowiedzi otrzymuj¹ Pañstwo gotowy projekt doboru ogrzewaczy w formie pdf na podany
adres zwrotny e-mail.
5.
Odst¹pienie od umowy
5.1. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem Klient ma prawo odst¹piæ od umowy i zwróciæ zakupiony towar
do 14 dni od otrzymania przesy³ki.
5.2. Zwrot towaru nastêpuje po uprzednim ustaleniu z W³aœcicielem serwisu terminu oraz adresu
odes³ania towaru.
5.3. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadaæ w³aœciwoœciom rzeczy.
Produkty powinny byæ w oryginalnym opakowaniu oraz zabezpieczone.
5.4. Zwrot dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych œladów eksploatacji. Klient ma prawo
obejrzeæ dostarczony towar a jeœli nie spe³nia jego wymagañ, nie mo¿e u¿ywaæ go dowolnie. Zwrot
towaru mo¿e nast¹piæ jedynie wtedy, gdy dany produkt nie by³ u¿ywany i nie jest w ¿aden sposób
zniszczony, a opakowanie pozostaje nienaruszone. Sprzedaj¹cy ma prawo obci¹¿yæ Kupuj¹cego
dodatkowymi kosztami w zwi¹zku ze zmniejszeniem wartoœci towaru produktu wynikaj¹ce z jego
eksploatacji.
5.5. Zwrot towaru zostanie przyjêty jedynie po uwzglêdnieniu przez Kupuj¹cego powy¿szych zaleceñ.
5.6. Koszt odes³ania towaru ponosi Kupuj¹cy.
6.
Reklamacje
6.1. Kupuj¹cy ma prawo do z³o¿enia reklamacji zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa: Ustawa z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
6.2. Reklamacje przyjmowane s¹ w formie pisemnej na adres e-mail glamox@glamox.pl
6.3. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwego produktu Kupuj¹cy mo¿e wybraæ miêdzy jego
napraw¹, wymian¹, obni¿eniem ceny lub odst¹pieniem od umowy.
6.4. Reklamacje rozpatrywane s¹ w ci¹gu 14 dni od ich wp³yniêcia.OdpowiedŸ wysy³ana jest na
podany adres zwrotny przez Kupuj¹cego w zg³oszeniu reklamacyjnym.
7.
Postanowienia ogólne
7.1. W³aœciciel serwisu www.glamox.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, wszelkie zmiany
regulaminu wchodz¹ w terminie 14 dni od daty ich og³oszenia.Informacja o zmianach zostanie
umieszczona na stronie g³ównej serwisu. Zamówienia z³o¿one przed wejœciem w ¿ycie zmian
realizowane bêd¹ na dotychczasowych zasadach obs³udze zamówienia powsta³e wskutek
przekazania przez Klienta b³êdnych danych.
7.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj¹ zastosowanie przepisy prawa
polskiego, a w szczególnoœci Kodeksu Cywilnego i Ustawy o szczególnych warunkach sprzeda¿y
konsumenckiej.

Dane kontaktowe:
e-mail: glamox@glamox.pl
tel: +48 22 219 71 99
mobile: +48 500-111-694
konto bankowe: mBank: 62 1140 2004 0000 3302 3414 7109
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