KARTA INFORMACYJNA DLA KONSUMENTÓW
(obejmuje informacje o uprawnieniach Klientów składających Zamówienia, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu
cywilnego, tj. składających Zamówienia niezwiązane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową)
DANE OSOBOWE KONSUMENTA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIEM
PERFECT COLL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: ul. Włościańska 29 lok. U2, 01-710 Warszawa (Administrator danych),
informuje że podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podane w formularzu Zamówienia dane będą przetwarzane przez
Administratora danych wyłącznie w celu związanym z wykonaniem złożonego Zamówienia. Konsumentowi przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. W tym celu należy zgłosić odpowiednie żądanie do Administratora
danych, tj. PERFECT COLL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (01-710) Warszawa ul. Włościańska 29/U2, na adres: Centrum
Operacyjno-Rozwojowe Perfect Coll Sp. z o.o. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Al. Zwycięstwa 96/98 (Bud. IV A, lok.
A 210), 81-451 Gdynia.
DOSTARCZENIE RZECZY BEZ WAD
PERFECT COLL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włościańska 29/U2, 01-710 Warszawa, informuje że jest zobowiązany do
dostarczenia Konsumentom wolnych od wad Zestawów i Produktów.
SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY/ SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY
Konsument zobowiązany jest do uiszczenia łącznej ceny brutto wskazanej w Zamówieniu, w sposób wybrany w Zamówieniu
w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia, nie później niż w dniu obioru przesyłki zawierającej zamówione Zestawy lub
Produkty, z wyjątkiem wyboru opcji zawarcia umowy ratalnej (dotyczy tylko Zestawów) zawieranej jednocześnie ze
składaniem Zamówienia – wówczas terminy płatności określa odrębny dokument – Umowa ratalna.
Sposób i termin dostawy określa zawarta z Klubowiczem Umowa.
PRAWO ODSTĄPIENIA OD ZAMÓWIENIA
Konsument, nie później niż czternastego dnia od dnia objęcia przez Konsumenta w posiadanie zamówionych Produktów lub
Zestawów (lub od dnia objęcia ich w posiadanie przez wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik), ma
prawo odstąpić od Zamówienia bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając PERFECT COLL stosowne oświadczenie.
Konsument może złożyć oświadczenie na poniższym formularzu, co nie jest obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia (np. pocztą na adres PERFECT COLL: Centrum Operacyjno-Rozwojowe Perfect Coll Sp. z o.o. Pomorski
Park Naukowo-Technologiczny, Al. Zwycięstwa 96/98 (Bud. IV A, lok. A 210), 81-451 Gdynia lub faxem na nr + 48 58 767 42 24
lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@perfect-coll.pl) przed upływem ww. terminu. W razie woli skorzystania z
odstąpienia za pomocą faxu lub poczty elektronicznej, PERFECT COLL prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu w takiej samej formie. W przypadku odstąpienia od Zamówienia, wszystkie otrzymane od
Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów lub Zestawów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
PERFECT COLL), zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy
poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Zamówienia. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich
samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w Zamówieniu, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się
na inne rozwiązanie. PERFECT COLL może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanych
produktów/zestawów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać Produkty lub Zestawy PERFECT COLL niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż
14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował PERFECT COLL o odstąpieniu od Zamówienia. Termin jest zachowany,
jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał podjąć bezpośrednie koszty zwrotu
zamówionych Produktów lub Zestawów. Zwrotu Produktów lub Zestawów można dokonać za pomocą poczty lub kuriera.

Wzór formularza odstąpienia od Zamówienia
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Zamówienia)
Adresat: PERFECT COLL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włościańska 29 lok. U2, 01-710 Warszawa, tel/fax: +48
58 767 42 24; e-mail: kontakt@perfect-coll.pl
- Ja/My* niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od Zamówienia.
- Data zawarcia Zamówienia/odbioru*: ...............................................................................................
- Imię i nazwisko Konsumenta(ów): .....................................................................................................
- Adres Konsumenta(ów): ....................................................................................................................

- Podpis(y) Konsumenta(ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
............................................................................................................................................................
- Data: ..................................................................................................................................................
* niepotrzebne skreślić
PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
W przypadku ujawnienia wady objętej rękojmią, Konsument ma prawo zgłosić swoje żądanie: pisemnie na adres: Centrum
Operacyjno-Rozwojowe Perfect Coll Sp. z o.o. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Al. Zwycięstwa 96/98 (Bud. IV A, lok.
A 210), 81-451 Gdynia lub za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@perfect-coll.pl. PERFECT COLL rozpatruje
reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Zasady rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych związanych
z ujawnieniem wady objętej gwarancją określa dokument Warunki Gwarancji. Gwarancja udzielona na sprzedany towar nie
wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK
PERFECT COLL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włościańska 29/U2, 01-710 Warszawa, informuje że przestrzega Kodeksu
Sprzedaży Bezpośredniej, z którego treścią Konsument może się zapoznać na stronie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży
Bezpośredniej (PSSB): www.pssb.pl.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIAZYWANIA SPORÓW
PERFECT COLL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włościańska 29/U2, 01-710 Warszawa, informuje że w razie powstania
sporu między Konsumentem a PERFECT COLL, istnieje możliwość skorzystania z alternatywnego sposobu jego rozstrzygnięcia.
Przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie (SPSK), przed którymi
Konsument może wszcząć mediację. W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu
Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem
konsumenckim. Na skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów zgodę muszą wyrazić obie strony, tj. zarówno
Konsument jak i przedsiębiorca.
Dodatkowo pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania
sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi
interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców
dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
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