
ZWROTY I REKLAMACJE 

Firma: DAWIDSZAJRYCH.COM – Dawid Szajrych, 91-117 Łódź, ul. Traktorowa 45/68, NIP 726257977, 
tel. 606-131-270 (koszt połączenia wg taryfy operatora), adres mailowy: 
dietetyk@dawidszajrych.com. W przypadku korzystania usług w przychodni Bonus Medicus dane: 
Bonus Medicus, 91-211 Łódź, Rydzowa 8, NIP 7262176985, tel. 42 640 51 51, adres mailowy: 
rejestracja@bonusmedicus.pl 

Opis procedury reklamacyjnej 

1. Kupujący może składad Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem 
dietetyk@dawidszajrych.com lub rejestracja@bonusmedicus.pl - w przypadku korzystania z 
ofert w przychodni Bonus Medicus 

2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierad co najmniej: imię, nazwisko, datę zawarcia 
umowy stanowiącej podstawę do reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania 
Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację oraz własnoręczny podpis. 
Dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy są paragon lub rachunek. 

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. 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy 

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni 
odstąpid od niej bez podawania przyczyny. Poniesie wtedy koszty tylko już spełnionej usługi.  

2. Klient może odstąpid od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie 
o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego 
upływem. Podpisany formularz można przesład pocztą lub drogą mailową w postaci skanu na 
adres: dietetyk@dawidszajrych.com lub rejestracja@bonusmedicus.pl - w przypadku 
korzystania z usług w przychodni Bonus Medicus. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. 
4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął 

jego ofertę, oferta przestaje wiązad. 
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania poprawnie sporządzonego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy 
sprzedaży, zwrócid mu wszystkie dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem usług już 
spełnionych.  

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego 
użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się 
dla niego z żadnymi kosztami. 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje 

Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 

1. 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. 

mailto:rejestracja@bonusmedicus.pl


Możliwośd skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i 
dochodzenia roszczeo oraz dostęp do tych procedur: 

1. Kupujący będący konsumentem ma możliwośd skorzystania z pozasądowego sposobu 
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeo przed Stałym Polubownym Sądem 
Konsumenckim, adres: ul. Gdaoska 38, 90-730 Łódź 

2. 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”. 

3. Pozostałe informacje które powinien poznad konsument przed dokonaniem zakupu: link do 
regulaminu. 

http://www.uokik.gov.pl/

