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Co z elementami podlegającymi zużyciu, np.
akumulatory w sprzęcie? Też 2 lata przy nowym
towarze? Producent daje np. 6m-cy gwarancji na
akumulator i 2 lata na inne elementy sprzętu.
Czym innym jest gwarancja, czym innym rękojmia.
Jeżeli gwarancja jest udzielana na 6 miesięcy, to
uprawnienia z gwarancji będą mogły być wykorzystane
tylko w tym okresie. Zazwyczaj będą one szersze, niż
uprawnienia z rękojmi. Okres gwarancji nie jest także
tożsamy z okresem przydatności produktu do użycia.
Jeżeli zatem wydajność akumulatora po upływie okresu
gwarancji, a przed upływem okresu rękojmi drastycznie
się obniży, co może świadczyć o jego wadzie, kupujący
będzie uprawniony do formułowania roszczeń z rękojmi
w czasie jej trwania przewidzianym KC.
Jak klient może udowodnić, że wada powstała w
okresie mojej odpowiedzialności?
W zakresie, o którym mowa w art. 5562 KC („Jeżeli
kupującym jest konsument, a wada fizyczna została
stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania
rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej
przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa
na kupującego.”) nie ma potrzeby udowodnienia, że
wada powstała w okresie, w jakim sprzedawca ponosi
za towar odpowiedzialność, ze względu na wspomniane
domniemanie. W pozostałym zakresie klient może
używać wszystkich środków dowodowych, w tym np.
opinii rzeczoznawców, której koszty sprzedawca
powinien zwrócić, jeśli reklamacja okaże się
uzasadniona.

Co w przypadku jeśli użytkowania konsument
stwierdza wadę, korzysta ze swego rocznego
prawa do złożenia reklamacji / roszczenia z
tytułu rękojmi i w między czasie uszkodzenie
ulega dalszemu pogłębianiu się?. Innymi słowy,
gdy
złożył
roszczenie
niezwłocznie
po
stwierdzeniu wady naprawa byłaby możliwa,
natomiast po roku towar nadaje się jedynie do
kosza.
Wówczas należy ocenić reklamację pod tym kątem, z
uwzględnieniem, że rodzaju wady, skali tego, jak się
pogłębia i kosztów jej usunięcia w przypadku, gdyby
została zgłoszona od razu w stosunku do kosztów
wady, która się powiększyła. Korzystanie z produktu po
stwierdzeniu wady samo w sobie nie stanowi podstawy
odmowy przyjęcia reklamacji bądź jej negatywnego
rozpatrzenia.
Co w sytuacji gdy konsumentka zakupiła torbę,
w trakcie użytkowania zauważyła że torba
mechaci jej ubrania? Czy podlega to reklamacji?
Torba sama w sobie nie ma wad.
Taka okoliczność w mojej ocenie nie stanowi podstawy
reklamacji, chyba że torba powinna mieć właściwości,
które zapobiegają takiemu mechaceniu ubrań (np. torba
ze skóry licowej normalnie nie powinna niszczyć ani
mechacić zwykłych ubrań, czyli nie szczególnie
delikatnych, podatnych na zniszczenia).

Co w przypadku gdy do sprawdzenia czy dany
produkt wymaga montażu? Np. opona, wada
wychodzi dopiero po montażu i eksploatacji
takiej opon. Niestety w tym przypadku wada
mogła powstać również podczas montażu lub
podczas eksploatowania produktu.
W przypadku wad montażu, sprzedawca odpowiada w
razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia,
jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę
lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi
odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił
według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy. Wówczas
też kupujący może żądać demontażu rzeczy i
ponownego jej zamontowania po dokonaniu wymiany
na wolną od wad lub usunięciu wady. Samodzielne
dokonanie demontażu (zaproponowanie tego klientowi)
umożliwia wręcz weryfikację prawidłowego montażu i
bardziej adekwatne odniesienie się do reklamacji.
Czy można wyłączyć odpowiedzialność z tytułu
rękojmi towar sprzedany w związku z
działalnością gospodarczą?
Można wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialność z
rękojmi wobec przedsiębiorców, za wyjątkiem rękojmi
za wady podstępnie ukryte przed kupującym, z
zastrzeżeniem, że przedsiębiorcom prowadzącym
jednoosobową działalność gospodarczą dokonującym
zakupów w ramach działalności gospodarczej od 1
stycznia 2021 r. będą przysługiwały uprawnienia
konsumentów – a zatem wobec nich nie będzie możliwe
wyłączenie odpowiedzialności w zakresie szerszym, niż
wobec konsumentów.

Klient nie odebrał paczki z towarem, płacą za
niego przelewem przy zakupie. Nie kontaktuje
się w żaden sposób. Czy po stronie sprzedawcy
jest obowiązek kontaktu w celu rozwiązania
sprawy - zwrotu środków, ponownej wysyłki itp.?
Umowa sprzedaży nakłada na sprzedawcę obowiązek
przeniesienia na kupującego własności rzeczy, która
powinna być bez wad, a na kupującego – odbioru
rzeczy. Jeśli zatem klient nie odbiera przesyłki
dostarczonej w sposób zgodny z jego zamówieniem,
sprzedawca nie ma obowiązku z samodzielnie inicjować
dalszych prób doręczenia, chociaż powinien zadbać o
jednoznacznie poinformowanie klienta o próbie
doręczenia, która się nie powiodła i o możliwościach
dalszego działania (czyli np. czy klient powinien
kontaktować się ze sprzedawcą czy dostawcą). Przy
korzystaniu ze zwykłych form dostawy (kurier, poczta),
potwierdzenie dokonania próby doręczenia stanowią
wiadomości wysyłane przez dostawcę bądź awizo.
Jeśli treść reklamacji lub żądań jest niejasna lub
sprzeczna
z
zasadami
rękojmi,
to
korespondencja (e-mail) wyjaśniająca z klientem
może trwać znacznie dłużej niż 14 dni, zanim
dojdziemy
do
wniosku
np.
faktycznego
uwzględnienia reklamacji.
Tak się może zdarzyć. 14-dniowy termin jest na
podjęcie kontaktu z klientem i udzielenie mu odpowiedzi
na pismo, które złożył, a nie na pełne rozstrzygnięcie
reklamacji.

Czy to po stronie klienta jest obowiązek
dostarczenia towaru? Czy po stronie sprzedawcy
jest obowiązek odebrania go? Jak to wygląda w
przypadku reklamacji w ciągu 14 dni od zakupu?
Muszę odebrać towar od klienta? Czy powinien
sam go do mnie odesłać, a ja jako sklep
zwracam mu koszt wysyłki do mnie? Czy
zwracam również te koszty kiedy reklamacja jest
bezzasadna i odrzucona?
Co do zasady kupujący powinien dostarczyć towar na
koszt sprzedawcy. Jeśli jednak ze względu na rodzaj
rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie
rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione,
kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy
w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Obowiązek
zwrotu kosztów obejmuje przypadki, w których
reklamacja jest chociażby w minimalnym stopniu
uzasadniona, dlatego niewskazane jest przesądzanie z
góry, że w przypadku reklamacji niezasadnych koszty
nie są zwracane (może to być uznane za klauzulę
niedozwoloną).
Jak wygląda odpowiedzialność kiedy klient
reklamuje towar bezpośrednio u dystrybutora (w
jego serwisie) z pominięciem sprzedawcy?
W takim przypadku należy zakładać, że kupujący
korzysta z uprawnień z gwarancji, które są niezależne
od uprawnień z rękojmi, czyli nie ograniczają w żaden
sposób odpowiedzialności sprzedawcy za wady, które
nie zostaną usunięte (wykryte) w ramach napraw
gwarancyjnych.

Czy w gwarancji (nie rękojmi) można już żądać
dostarczenia nie brudnego towaru? Czy w takiej
sytuacji na klienta mogą zostać nałożone koszty
związane
z
doprowadzeniem
do
stanu
umożliwiającego dokonanie naprawy?
W ramach gwarancji można określić dodatkowe warunki
dotyczące jej rozpatrywania, przy czym nie mogą one
wyłączać ani ograniczać uprawnień przysługujących
klientowi z tytułu rękojmi. Można zawrzeć zalecenie
dostarczenia towaru oczyszczonego, jednak obciążanie
klienta
kosztami
czyszczenia
musiałoby
być
uzależnione od konkretnego przypadku, kiedy to skala
ubrudzenia towaru byłaby tak duża, że z jednej strony
uniemożliwiałaby weryfikację reklamacji, a z drugiej
powodowała konieczność poniesienia szczególnie
dużych i nietypowych kosztów oczyszczenia.
W jaki sposób możemy udowodnić w ciągu
pierwszego roku odpowiedzialności np. że klient
sam uszkodził sprzęt- czy wystarczy ekspertyza
serwisu? Co powinno się tam znaleźć?
To zawsze zależy od okoliczności sprawy. Ekspertyza
serwisu może być podstawą stwierdzenia, że wada
powstała w związku z niewłaściwym użytkowaniem lub
po wydaniu produktu, czyli że wada nie istniała w chwili
wydania produktu klientowi. Ekspertyza serwisu przede
wszystkim powinna podjąć próbę ustalenia źródła, chwili
powstania i sposobu powstania uszkodzenia – zarówno
w oparciu o techniczną analizę produktu, jak i
informacje uzupełniające, wynikające z treści reklamacji,
bądź o których udzielenie został poproszony klient.

Czy możemy się nie zgodzić na kwotę podana
przez klienta?
W sytuacji, w której klient korzystając z uprawnień z
rękojmi żąda obniżenia ceny, można nie zgodzić się z
zaproponowaną wartością, jednak należy w terminie
wskazać alternatywną i ją uzasadnić – będzie to
stanowiło istotę odpowiedzi na reklamację, która nie
musi być zero-jedynkowa, może zakładać częściowe
uwzględnienie a częściowe odrzucenie reklamacji.
Od kiedy liczymy termin reklamacji, od daty
wpłynięcia maila czy dostarczenia towaru
reklamacyjnego?
Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację liczony jest
od daty wpływu reklamacji, a sama odpowiedź powinna
być przed upływem terminu nie tylko przekazana, ale
dostarczona kupującemu. Odpowiedź ta może jednak
zawierać informację o braku możliwości uwzględnienia
roszczeń bez spełnienia dodatkowych warunków, takich
jak np. dostarczenie produktu, którego dotyczy
reklamacja, celem zbadania wady.
Czy zawsze musimy zwrócić koszty za transport
reklamowanego towaru klientowi? Nawet gdy
jest odrzucona reklamacja?
Nie, sprzedawca ma obowiązek ponieść koszty
wymiany lub naprawy rzeczy dotyczą tylko przypadków,
gdy rzecz jest wadliwa, jednak zawsze powinno to
podlegać szczegółowej analizie sytuacji, ponieważ
postanowienie z góry (zawarcie takiego postanowienia
np. w regulaminie stanowiłoby klauzulę niedozwoloną).

Co jeśli klient wysyła produkt np. z żądaniem
zwrotu pieniędzy i kwota pobrania obejmuje
wartość towaru i koszty przesyłki?
Należy przyjąć przesyłkę i ustalić treść reklamacji i
roszczeń klienta (ponieważ może ona np. obejmować
odstąpienie od umowy sprzedaży w przypadku istotnych
wad, może też być to forma realizacji odstąpienia od
umowy zawartej na odległość, jeśli zachowany jest np.
14-dniowy termin). W zależności od sytuacji należy
rozpatrzyć reklamację bądź stanowisko klienta i w razie
braku podstaw do ponoszenia kosztów takiej przesyłki
pobraniowej – żądać ich zwrotu od klienta.
Czy to po stronie klienta leży obowiązek
dostarczenia towaru czy musimy go odebrać w
ramach żądania klienta?
Co do zasady kupujący powinien dostarczyć towar na
koszt sprzedawcy. Jeśli jednak ze względu na rodzaj
rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie
rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione,
kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy
w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
Gdy oferuję sprzęt do firm i sprzęt ma gwarancję
producenta rok. Jak wygląda wtedy sprawa gdy
będę sprzedawał w styczniu dla konsumenta
(firma jednoosobowa) czy gwarancja rok czy dwa
lata?
Gwarancja
jest
zawsze
taka,
jakiej
udziela
producent/sprzedawca.

Często towar przychodzi z uszkodzeniem,
wynikającym ewidentnie z winy klienta, np.
uszkodzenia mechaniczne, zalanie wodą, itp. Co
wtedy z kosztami przesyłki?
Jeżeli reklamacja złożona na podstawie rękojmi nie jest
uwzględniana, w szczególności jako oczywiście
bezzasadna, można odmówić zwrotu kosztów przesyłki,
jednak nigdy nie powinno się to odbywać
automatycznie. Jeżeli reklamacja jest chociażby
częściowo uzasadniona – koszty te powinny zostać
zwrócone.
Czy możemy odrzucić reklamację kiedy Klient
wysyła produkt niekompletny. Np w zabawce jest
akumulator. I klient odsyła zabawkę bez
akumulatora?
Jeżeli akumulator jest częścią zabawki w tym sensie, że
nie są to np. baterie, które są wymienne, to można w
takim wypadku wezwać klienta do przesłania
akumulatora, gdy bez niego nie sposób dokonać
weryfikacji reklamacji. Sam brak elementu nie stanowi
podstawy do odrzucenia reklamacji, o ile bez niego
możliwe jest przeanalizowanie wady.
Czy istnieje konkretny termin wykonania usługi
reklamacyjnej? (wymiany/naprawy towaru) od
momentu zaakceptowania słuszności reklamacji i
poinformowania o tym klienta? (rozumiem że
mamy na to 14 dni roboczych?)
Nie, nie ma terminu wykonania napraw w ramach
rękojmi.

Gwarancja na laptopa wyłącza uszkodzenia
mechaniczne (wytarte klawisze) Czy w tej
sytuacji klient może skorzystać z rękojmi na tę
wadę?
Może, jeżeli wytarcie stanowi istotnie wadę, a nie
rezultat zużycia. Np. w przypadku, w którym oznaczenia
klawiszy odklejają się/ścierają po kilku dniach od
zakupu nowego laptopa, będzie to świadczyło o wadzie
oznaczeń klawiszy (naklejek, farby itp.) i może stanowić
podstawę do zgłoszenia roszczeń z rękojmi.
Czyli zwracamy koszt transportu jaki był przy
kupnie- najtańszą opcję i do tego koszt wysłania
towaru przez klienta do nas - tu też najtańsza
opcja? Jak to zweryfikować?
Przepisy dotyczące rękojmi nie określają, w jaki sposób
ani jakim kosztem towar ma być dostarczony, zatem nie
musi to być najtańsza opcja. Przepisy, które to
określają, dotyczą wyłącznie odstąpienia od umowy na
podstawie przepisów ustawy o Prawach konsumenta.
Czy uprawnienia z tytułu rękojmi mają też
przedsiębiorcy? (w obecnym stanie prawnym)
Czy wynosi ona tyle samo co w przypadku
konsumentów (2 lata?)
Tak, wszystkim przedsiębiorcom również przysługują
uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zostały – w
granicach dopuszczonych przez przepisy – ograniczone
lub wyłączone w ramach konkretnej umowy.

Co w przypadku jeżeli towar np. elektroniczny,
podczas
pierwszego
uruchomienia
jest
przypisywany do konta utworzonego przez
klienta lub jest złączony do innego produktu
elektronicznego jakiegoś abonamentu czy
ubezpieczenia producenckiego wykupionego na
koncie klienta?
Wówczas,
w
przypadku
przyjęcia
reklamacji
zmierzającej np. do wymiany towaru lub jego zwrotu
należy żądać przywrócenia urządzenia do ustawień
fabrycznych/sformatowania towaru.
Część reklamacji wynika z tego, że klient nie
czytał instrukcji obsługi i nie potrafi uruchomić
produktu (a jest to proste). Towar wraca,
stwierdzamy, że jest sprawny i uruchamia się bez
problemu. Klient przyznaje, że papiery od razu
wyrzucił, bez czytania. Reklamacja bezzasadna.
Co z kosztami przesyłek?
W przypadku oczywistej bezzasadności reklamacji
można odmówić zwrotu kosztów przesyłki, przy czym
nigdy nie powinno to następować automatycznie.
Przy wymianie towaru na nowy termin rękojmi
biegnie od nowa?
Tak. Jest to nowy towar, w odniesieniu do którego nie
są wyłączone normalne zasady dotyczące rękojmi.

Kiedyś dotarła do nas paczka z reklamacją.
Klientka zapłaciła za nią 84zł. Paczka z
wykupionymi wszelkimi usługami dodatkowymi
chociaż rodzaj towaru tego nie wymagał.
Dostępne na rynku przesyłki, są oczywiście
tańsze. W przypadku uznanej reklamacji, jaką
kwotę powinniśmy zwracać kupującym?
Tak. Przepisy dotyczące rękojmi nie umożliwiają
uzależnienia zwrotu kosztów dostarczenia towaru w
ramach rękojmi od tego, czy jest to adekwatny, bądź
najtańszy możliwy sposób dostarczenia towaru, różniąc
się w tym zakresie od przepisów dotyczących zwrotu
kosztów związanych z odstąpieniem od umowy w trybie
przewidzianym ustawą o prawach konsumenta.

