Sklep internetowy dostępny pod adresem www.speedcook.pl, prowadzony jest przez Zakład
RPOL. Siedziba firmy znajduje się w Mielcu, przy ul. Wojska Polskiego 6D. Jesteśmy
zarejestrowani pod numerem NIP: 817-100-17-89, Regon: 690314238.

1. Sklep internetowy Speedcook prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci
Internet. Zamówienie w sklepie można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu za
pośrednictwem serwisu internetowego. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez
stronę http://www.Speedcook.pl.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Speedcook.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad
fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Speedcook.pl są cenami brutto
(zawierają podatek VAT). Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub
paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce
otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację e-mailem podając niezbędne dane.

4. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich oraz
Poczty Polskiej. Istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów.

5. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty
dostawy, które zostały przypisane do nie dostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

6. Możliwe są następujące formy płatności:
•

przy odbiorze - zapłata gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze
towaru lub w przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy. Sklep Speedcook.pl
zastrzega sobie w niektórych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji
telefonicznej tego typu zamówień.

•

przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru, wysłany jest e-mail z
numerem rachunku bankowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku
bankowym, zamówienie jest przekazywane do wysyłki.

•

raty - Za pośrednictwem Santander Consumer Bank- szczegółowe informacje
znajdują się na stronie naszego Sklepu internetowego w dziale informacji
dodatkowych.

7. Przygotowanie zamówionych towarów do wysyłki następuje:

•

w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - z chwilą potwierdzenia złożonego
zamówienia,

•

w przypadku zamówień płatnych przelewem z góry - z chwilą wpływu środków
płatniczych na konto bankowe sklepu, w wysokości określonej na podstawie faktury
pro-forma wystawionej przez sklep,

Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy

Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni, firmą kurierską zazwyczaj następnego dnia roboczego. Sklep Speedcook.pl nie odpowiada za opóźnienia w
dostawie z winy przewoźnika. W przypadku odbioru osobistego, o możliwości odebrania
zamówionego towaru informujemy drogą e-mailową. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni
od otrzymania informacji o możliwości odbioru towaru. Przesyłkę, która nie zostanie
odebrana w wyznaczonym terminie odsyłamy do magazynu, a zamówienie anulujemy.

8. Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe
warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
Pobierz wzór karty gwarancyjnej »

9. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem
określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych
zobowiązań, należy odesłać na koszt Speedcook.pl. Wszelkie reklamacje związane z
niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową powinny być przesłane na adres: Zakład
RPOL ul. Wojska Polskiego 6D, 39-300 Mielec. Reklamacje uwzględniane będą wyłącznie na
podstawie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu towaru od Zakład Rpol w Mielcu.
Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura
VAT).Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną
podane podczas potwierdzenie przyjęcia reklamacyjnego.

10. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu
zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień
dostarczenia reklamowanego produktu do Speedcook.pl. Jeżeli będą wymagane dodatkowe
ekspertyzy techniczne wykonywane przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać
wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta,
oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

11. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, Klient
ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony

dotyczy tylko produktów nie noszących śladów użytkowania. Jeżeli niezgodność zostanie
uznana, a reklamowany towar będzie dostępny na magazynach sklepu, nowy towar zostanie
wysłany w ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie
będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu. W
każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego
lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep. Warunkiem przyjęcia
przesyłki zwrotnej przez magazyn jest wpisanie na liście przewozowym, w polu
„zadeklarowana wartość", ceny zakupu odsyłanego towaru. Kwota ta stanowi deklarację
wartości ubezpieczenia. Przesyłki, dla których na liście przewozowym nie będzie wpisanej
deklarowanej wartości ubezpieczenia, nie będą przyjmowane przez nasz magazyn.

12. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz.
271) Art. 2 punkt 2, w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego towaru,
konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg
zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w
tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do
sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością
zawodową lub gospodarczą. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy,
zwracany towar należy odesłać na własny koszt, po wcześniejszym poinformowaniu
sprzedawcy o zamiarze zwrotu zakupionego produktu. Sklep poinformuje kupjącego na jaki
adres powinien przesłać towar. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie
o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. W ciągu 7 dni
roboczych sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym
punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury
zostaną wysłane do Klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię
faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 14 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu
zapłaty na wskazane konto Klienta.

13. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt jest
uszkodzony mechanicznie. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od
kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W
szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W
przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są
zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody
oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie
przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń
Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

14. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Speedcook.pl nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą
mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego
towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupnasprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.

15. Zespół sklepu Speedcook.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne
umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.

16. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Speedcook.pl. Złożenie i potwierdzenie
zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w
regulaminie.

17. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

18. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w
razie, gdy porozumienie takie nie byłoby możliwe, spór rozstrzygać będzie Sąd Powszechny.
Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu towar w celach nie związanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o
odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru kunsumpcyjnego z umową.

19. Wszystkie opisy i zdjęcia produktów są własnością Zakładu RPOL i ich wykorzystywanie
w jakimkolwiek celu bez zgody właściciela jest zabronione.

