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Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje siê nastêpuj¹ce pojêcia:
- Kupuj¹cy, dalej zwany Konsumentem lub Klientem - osoba fizyczna nieprowadz¹ca dzia³alnoœci handlowej lub
prowadz¹ca przedsiêbiorstwo, zawieraj¹ca umowê na odleg³oœæ ze Sprzedaj¹cym.
- Sprzedaj¹cy, dalej zwany Przedsiêbiorc¹ - osoba fizyczna prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ handlow¹ i oferuj¹ca swoje produkty
i/lub us³ugi na odleg³oœæ.
- Okres odst¹pienia od umowy - przedzia³ czasowy, w jakim Klient mo¿e skorzystaæ z prawa do odst¹pienia od umowy.
- Prawo do odst¹pienia od umowy (prawo zwrotu) - mo¿liwoœæ Kupuj¹cego do odst¹pienia od umowy zawartej na
odleg³oœæ.
- Umowa zawierana na odleg³oœæ - umowa zawierana pomiêdzy Kupuj¹cym, a Sprzedaj¹cym, dotycz¹ca produktów
i/lub us³ug, bez koniecznoœci obecnoœci obu stron w tym samym miejscu i czasie, które do zawarcia umowy wykorzystuj¹
jednego lub wiêcej urz¹dzeñ komunikacji na odleg³oœæ.
- Produkt - towar, rzecz, przedmiot
- •ród³o œwiat³a - przedmiot emituj¹cy œwiat³o, np. œwietlówki, ¿arówki tradycyjne, halogenowe, energooszczêdne lub LED.
- Cena brutto - wartoœæ ca³kowita towaru lub us³ugi zawieraj¹ca naliczony podatek VAT.
- Dzieñ - dzieñ kalendarzowy.
- Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827 ze zm.).

§1 Postanowienia Ogólne
Niniejszy Regulamin okreœla zasady korzystania ze sklepu internetowego LampSpace.pl (dalej zwanym Sklepem)
ogólnodostêpnego pod adresem http://lampspace.pl, oraz zasady œwiadczonych przez ten Sklep us³ug, zgodnie z Ustaw¹
z dnia 18 lipca 2002 r. o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Ustaw¹ z dnia
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Administratorem i jednoczeœnie w³aœcicielem Sklepu http://lampspace.pl, dalej Sprzedaj¹cym, jest Grupa Kapita³owa
Elektro-Max Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 105, 37-600 Lubaczów, Polska zarejestrowana w KRS pod numerem
0000703107, NIP: PL7931628069, REGON: 368800540.
Kontakt ze Sklepem http://lampspace.pl w przypadku pytañ i reklamacji jest mo¿liwy poprzez kontakt z Dzia³em
Obs³ugi Klienta dostêpnym pod numerem telefonu: +48 739 00 64 62, a tak¿e za pomoc¹ poczty elektronicznej:
sklep@lampspace.pl w dni robocze od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9:00-16:00.

Korzystanie przez Kupuj¹cego ze Sklepu http://lampspace.pl oraz sk³adanie w nim zamówieñ mo¿liwe jest tylko
i wy³¹cznie po akceptacji zasad okreœlonych w niniejszym Regulaminie.
Podanie danych osobowych przez Klientów, jak równie¿ osób korzystaj¹cych z funkcji Sklepu http://lampspace.pl
jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy sprzeda¿y na odleg³oœæ pomiêdzy Sprzedaj¹cym, a Kupuj¹cym.

§2 Oferta
2.1. Oferta Sklepu http://lampspace.pl zwi¹zana jest ze sprzeda¿¹ wysy³kow¹ zamówionych przez Klienta produktów
telefonicznie lub za poœrednictwem Internetu.
2.2. Oferta Sklepu http://lampspace.pl nie pokrywa siê z ofert¹ salonu Grupa Kapita³owa Elektro-Max Sp. z o.o.
w Lubaczowie. Obejmuje ona produkty z dzia³u oœwietlenia wnêtrz, przemys³owego, ogrodowego oraz elementy
wyposa¿enia wnêtrz, które s¹ prezentowane na stronach internetowych Sklepu.
2.3. Ceny towarów dostêpnych w sklepie LampSpace.pl podane s¹ w polskich z³otych (PLN) i s¹ cenami brutto
(zawieraj¹ podatek VAT).
2.4. Ceny towarów o wartoœci do 399 PLN nie uwzglêdniaj¹ kosztów wysy³ki przy wyborze opcji wysy³ki przy przedp³acie.
Ceny w zale¿noœci od wyboru sposobu dostawy z³o¿onego zamówienia mog¹ siê ró¿niæ.

§3 Zamówienia
3.1. Sklep http://lampspace.pl prowadzi sprzeda¿ produktów i/lub us³ug wy³¹cznie dopuszczonych do sprzeda¿y przez
Internet.
Produkty, prezentacje tekstu i grafiki zawarte na stronach Sklepu http://lampspace.pl s¹ w pe³ni zgodne z obowi¹zuj¹cym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamówienia mog¹ byæ sk³adane poprzez stronê internetow¹ i pocztê e-mail sklep@lampspace.pl przez 24 godziny
na dobê i 7 dni w tygodniu, w tym w dni ustawowo wolne i œwiêta.
Klienci maj¹ mo¿liwoœæ dokonywania zamówieñ w Sklepie oraz przekazywania adresu dostawy telefonicznie w dni
robocze od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9:00-16:00. Sklep ma obowi¹zek przekazania warunków umowy Klientowi
na noœniku trwa³ym , np. w formie elektronicznej, a nastêpnie oczekiwaæ na akceptacjê ze strony Klienta w tej samej formie.
Umowa miêdzy Kupuj¹cym, a Sprzedaj¹cym zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu, potwierdzenia
i przyjêcia przez Sprzedaj¹cego z³o¿onego zamówienia w Sklepie http://lampspace.pl.
Wszystkie towary oferowane w Sklepie http://lampspace.pl s¹ fabrycznie nowe, posiadaj¹ wszelkie certyfikaty
zgodnoœci i jakoœci oraz spe³niaj¹ wszystkie wymagane normy prawne obowi¹zuj¹ce w kraju i na terenie Unii Europejskiej.
Produkty na stronie sklepu znajduj¹ce siê w zak³adce "Promocje" (http://lampspace.pl/promocje) s¹ dostêpne "od rêki"
tzn. znajduj¹ siê fizycznie na stanie magazynowym firmy. Ka¿dy z produktów jest w stanie nowym i nie u¿ywanym oraz
nie posiada uszkodzeñ, o ile strona danego produktu nie zawiera takiej informacji.
Przed zaakceptowaniem zamówienia Kupuj¹cy jest informowany na stronie ka¿dego zamawianego produktu o jego

opisie i w³aœciwoœciach (tj. o danych technicznych, wymiarach, materiale wykonania i kolorze) w sposób jednoznaczny,
zrozumia³y i ³atwy do odczytania.
Do zamówieñ realizowanych przez Sklep http://lampspace.pl do³¹czany jest dowód zakupu - paragon fiskalny lub na
¿yczenie Kupuj¹cego faktura VAT.
3.2. Z³o¿enie zamówienia w sklepie jest mo¿liwe zarówno po dokonaniu rejestracji przez Kupuj¹cego, jak i bez
koniecznoœci rejestracji i logowania, jednak musz¹ byæ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
3.2.1 Klient w celu z³o¿enia zamówienia na stronie http://lampspace.pl zobowi¹zany jest do zapoznania siê z treœci¹
Regulaminu Sklepu, jego zaakceptowaniem oraz do przekazania Sprzedaj¹cemu danych osobowych niezbêdnych
do zrealizowania zamówienia.
3.2.2. Klienci decyduj¹ siê na jedn¹ z nastêpuj¹cych form p³atnoœci za z³o¿one zamówienie:
- tradycyjnym przelewem bankowym na konto firmy
- przelewem poprzez szybkie p³atnoœci Tpay
- p³atnoœci¹ kurierowi w momencie odbioru przesy³ki z zamówieniem
- p³atnoœci¹ przy odbiorze towaru w sklepie / magazynie firmy Grupa Kapita³owa Elektro-Max Sp. z o.o.,
ul. Adama Mickiewicza 105, 37-600 Lubaczów, Polska.
3.3. Proces rejestracji lub z³o¿enia zamówienia z opcj¹ „za pobraniem” wygl¹da nastêpuj¹co:
3.3.1. Po otwarciu strony logowania Klient zobligowany jest do podania swoich podstawowych danych osobowych
wraz z adresem wysy³ki, danymi do faktury (jeœli taka ma byæ wystawiona) lub inny adres, pod który zamówienie
ma zostaæ wys³ane.
3.3.2. Klient sk³ada i kolekcjonuje zamówienia poprzez klikniêcie ikony „dodaj do koszyka” na stronie ka¿dego
dostêpnego produktu z oferty Sklepu.
3.3.3. W zak³adce „Twój koszyk” (ikona znajduje siê w prawym górnym rogu sklepu) Klienci w ka¿dej chwili mog¹
edytowaæ liczbê dodanych produktów oraz wybraæ sposób p³atnoœci i wysy³ki. Zatwierdzaj¹c nale¿y klikn¹æ
przycisk „Dane do wysy³ki”.
3.3.4. Po zatwierdzeniu zamówienia przejdziesz na stronê, gdzie nale¿y podaæ nam swoje podstawowe dane osobowe
wraz z adresem wysy³ki, danymi do faktury (jeœli taka ma byæ wystawiona) lub inny adres, pod który zamówienie
ma zostaæ przez nas wys³ane. Nastêpnie nale¿y klikn¹æ w przycisk „PrzejdŸ do kasy”.
3.3.5. Po zatwierdzeniu poprzedniego kroku wyœwietli siê strona z podsumowaniem zamówienia oraz kwot¹ nale¿n¹
do zap³aty kurierowi w momencie odbioru przesy³ki. Nastêpnie klikaj¹c przycisk„ Zamawiam” zamówienie
zatwierdzi siê ostatecznie.
3.3.6. Po potwierdzeniu zamówienia przez Kupuj¹cego Sklep http://lampspace.pl poinformuje Kupuj¹cego o statusie
z³o¿onego przez niego zamówienia mailowo oraz w Panelu U¿ytkownika, jeœli go za³o¿y³.
3.4. Termin p³atnoœci za zamówienie po wyborze opcji p³atnoœci zgodnie z ust. 3.2.2. wynosi 7 dni od daty zawarcia
Umowy Sprzeda¿y. Nieuiszczenie p³atnoœci w tym terminie przez Klienta jest równoznaczne z rozwi¹zaniem Umowy
Sprzeda¿y na odleg³oœæ.
3.5. Spis statusów zamówienia, które przy wyborze p³atnoœci na konto firmy wygl¹daj¹ nastêpuj¹co”
- NOWE - zamówienie zosta³o z³o¿one przez Kupuj¹cego w sklepie internetowym LampSpace.pl

- NOWE - zamówienie zosta³o z³o¿one przez Kupuj¹cego w sklepie internetowym LampSpace.pl
- W REALIZACJI - zamówienie zosta³o zaakceptowane przez LampSpace.pl i zlecone do realizacji
- ZREALIZOWANE – zamówienie zosta³o przekazane kurierowi w celu dostarczenia do Kupuj¹cego – Klient otrzymuje
osobnego maila z numerem listu przewozowego swojej paczki, dziêki któremu mo¿e sprawdziæ drogê swojego
zamówienia na stronie https://twoj.inpost.pl/ lub https://dhl24.com.pl. Ewentualnie gotowe do odbioru osobistego
w zale¿noœci od wybranego sposobu dostawy.
- NIEZREALIZOWANE – Kupuj¹cy zrezygnowa³ z dokonanego zamówienia lub zamówienie nie mog³o zostaæ zrealizowane
przez Sprzedaj¹cego.
3.6. Kupuj¹cy w dowolnym momencie mo¿e sprawdziæ status swojego zamówienia, jak równie¿ historiê wczeœniejszych
zamówieñ po zalogowaniu siê w Panelu U¿ytkownika.
3.7. Klient niezw³ocznie po z³o¿eniu zamówienia w Sklepie http://lampspace.pl zostaje poinformowany wiadomoœci¹
e-mail przes³an¹ na adres wskazany przez Kupuj¹cego, zawieraj¹c¹ identyfikacjê dostawcy, opis zamówionych
produktów/us³ug oraz jednostkow¹ i ³¹czn¹ cenê zamawianych produktów/us³ug z uwzglêdnieniem wszelkich
dodatkowych kosztów, w tym kosztów dostawy.
Jeœli Kupuj¹cy po otrzymaniu wiadomoœci o przyjêciu zamówienia do realizacji zauwa¿y b³¹d w podanych przez siebie
danych przed dokonaniem wysy³ki towaru przez http://lampspace.pl, zobowi¹zany jest do skontaktowania siê z Dzia³em
Obs³ugi Klienta w celu korekty, jak równie¿ anulowania z³o¿onego zamówienia.
Sprzedaj¹cy nie ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdne wprowadzenie danych przez Kupuj¹cego.
Kupuj¹cy po z³o¿eniu zamówienia na swoim indywidualnym profilu w sklepie http://lampspace.pl otrzymuje od
Sprzedaj¹cego email z potwierdzeniem i szczegó³ami zamówienia, a tak¿e informacje o sposobie p³atnoœci.
Ka¿demu zamówieniu zostaje nadany indywidualny numer zamówienia, który jest udostêpniany Klientowi. U³atwia on
weryfikacjê statusu zamówienia oraz komunikacjê pomiêdzy Sprzedaj¹cym i Kupuj¹cym.

§4 Sposoby p³atnoœci
Kupuj¹cy maj¹ mo¿liwoœæ dokonania wyboru sposobu p³atnoœci za z³o¿one zamówienie w Sklepie internetowym
http://lampspace.pl nastêpuj¹cymi sposobami:
1) tradycyjny przelew bankowy na konto firmy w Santander.
Grupa Kapita³owa Elektro-Max Sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 105, 37-600 Lubaczów, Polska
67 1090 2590 0000 0001 3557 6661
(tytu³em: numer zamówienia)
2) p³atnoœci online - szybkie p³atnoœci internetowe: Tpay
3) za pobraniem – p³atnoœæ gotówk¹ lub kart¹ p³atnicz¹ kurierowi w momencie odbioru przesy³ki z zamówieniem
4) przy odbiorze - p³atnoœæ gotówk¹ lub kart¹ p³atnicz¹ naszemu sprzedawcy w siedzibie firmy Grupa Kapita³owa
Elektro-Max Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 105, 37-600 Lubaczów, Polska.

§5 Dostawa i op³aty
Przesy³ki wychodz¹ce ze Sklepu http://lampspace.pl wysy³ane s¹ za poœrednictwem firmy kurierskiej DHL lub InPost.
Zamówienie jest wysy³ane pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia, podany telefonicznie lub drog¹
mailow¹. w przypadku wyst¹pienia nieœcis³oœci w udostêpnionym przez Klienta adresie, Sklep zwróci siê do Niego z proœb¹
o przekazanie poprawnych danych adresowych.
Sklep http://lampspace.pl oferuje Kupuj¹cym nastêpuj¹ce formy odbioru z³o¿onych zamówieñ oraz koszty ich
transportu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które s¹ sta³e niezale¿nie od iloœci zamówieñ, oraz o których Klient jest
informowany w trakcie sk³adania zamówienia:
- wysy³ka kurierska przy przedp³acie na konto firmy podane w §4 – 14,90 PLN
- wysy³ka kurierska za pobraniem (p³atnoœæ kurierowi przy odbiorze) – 17,90 PLN
- wysy³ka paczkomatowa* przy przedp³acie na konto firmy podane w §4 13,90 PLN
- odbiór osobisty w salonie firmy Grupa Kapita³owa Elektro-Max Sp. z o.o. przy przedp³acie na konto bankowe podane
w §4 – 0 PLN
* o ile przedmiot mieœci siê w skrytce paczkomatowej.
Koszty dostawy s¹ zale¿ne s¹ od promocji przeprowadzanych przez Sklep w danym momencie oraz od wybranych przez
Klienta: kwoty ³¹cznej zakupu, rodzaju p³atnoœci oraz od formy dostarczenia zamówienia.
Koszty wysy³ki kurierskiej o wartoœci powy¿ej 399 PLN ponosi Sprzedaj¹cy, natomiast koszty wysy³ki kurierskiej
zamówieñ poni¿ej kwoty 399 PLN pokrywa Kupuj¹cy.
Czas realizacji zamówienia okreœla siê na podstawie terminu dostêpnoœci danego produktu, który widnieje na jego
indywidualnej podstronie od momentu przyjêcia go przez Sprzedaj¹cego „do realizacji”. W przypadku zamówienia
produktów o ró¿nych terminach dostawy, czas realizacji zamówienia odpowiada najd³u¿szemu terminowi dostêpnoœci
wybranego produktu.
Czas dostawy zamówienia od momentu przekazania zamówienia kurierowi wynosi 1-2 dni roboczych.
W sytuacji wyst¹pienia braku zamówionego przez Klienta produktu lub oczekiwania na przyjêcie dostawy przez
Sprzedaj¹cego, Kupuj¹cy zostaj¹ poinformowani telefonicznie lub mailowo, a z³o¿one oferty bêd¹ realizowane wed³ug
kolejnoœci zg³oszeñ.
Kupuj¹cy bêd¹ mieli wówczas prawo do oczekiwania na now¹ dostawê, wybranie innego towaru, rezygnacji ze z³o¿onej
oferty lub prawo do rezygnacji z zamówienia, co wi¹zaæ siê bêdzie ze zwrotem wszystkich œrodków pieniê¿nych za
zamówienie, jeœli œrodki te zosta³y wczeœniej wp³acone przez Kupuj¹cego na konto firmy, na podany przez Niego numer
rachunku bankowego.

§6 Gwarancje i reklamacje
Kupuj¹cy proszeni s¹ o sprawdzanie zawartoœci otrzymanych paczek. W przypadku zauwa¿enia uszkodzenia towaru
nale¿y zawiadomiæ o tym fakcie kuriera, który ma obowi¹zek sporz¹dziæ w Pañstwa obecnoœci protokó³ szkody. Dokument
ten mo¿na równie¿ sporz¹dziæ z kurierem w terminie maksymalnie do 2 dni roboczych od daty otrzymania przesy³ki.
Protokó³ szkody jest podstaw¹ do uwzglêdnienia reklamacji - bez niego reklamacje dotycz¹ce uszkodzeñ produktów
w trakcie transportu nie bêd¹ rozpatrywane.

Ka¿dy produkt z oferty sklepu http://lampspace.pl objêty jest gwarancj¹ na okres nie krótszy ni¿ 12 miesiêcy (1 rok)
w zale¿noœci od producenta - dok³adne informacja dot. okresu gwarancyjnego na oferowane towary znajduj¹ siê na
stronie ka¿dego produktu.
Gwarancja nie obejmuje Ÿróde³ œwiat³a w zestawach wys³anych przez Sklep.
W sytuacji gdy zamówiony produkt posiada wadê, zgodnie z Ustaw¹ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
Klient ma prawo do ¿¹dania obni¿enia ceny lub odst¹pienia od umowy od razu po wykryciu wady zakupionego towaru,
bez koniecznoœci wskazania w pierwszej kolejnoœci ¿¹dania naprawy lub jego wymiany.
W przypadku jeœli naprawa, b¹dŸ wymiana towaru nie bêd¹ mo¿liwe, a proces reklamacji towaru mo¿e naraziæ
Kupuj¹cego na znaczne niedogodnoœci, ma on prawo do negocjacji ceny zakupionego produktu lub do odst¹pienia od
zawartej ze sklepem umowy.
Sklep ma obowi¹zek rozpatrzyæ reklamacjê lub dokonaæ zwrotu œrodków pieniê¿nych Klienta nie póŸniej ni¿ w terminie
do 14 dni od daty otrzymania reklamacji od Konsumenta.
W przypadku wymiany zakupionego towaru na gwarancji, tzn. jeœli od daty dokonania zakupu nie up³yn¹³ termin 12
miesiêcy, koszty wymiany towaru na sprawny w obie strony, tj. od Kupuj¹cego do Sprzedaj¹cego i odwrotnie, pokrywa
Sprzedaj¹cy jedynie do najtañszej wartoœci kosztów oferowanego transportu, tzn. 14,90 PLN za wysy³kê kurierem DHL
lub InPost, zgodnie z Ustaw¹ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Wszystkie zwroty i reklamacje nale¿y kierowaæ na adres firmowy:
Grupa Kapita³owa Elektro-Max Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 105, 37-600 Lubaczów, Polska po wczeœniejszym
oznajmieniu na adres mailowy: sklep@lampspace.pl .
W celu uzyskania dodatkowych informacji o postêpowaniu reklamacyjnym prosimy o kontakt telefoniczny:
+48 739 00 64 62 lub, jak wy¿ej, mailowy z Dzia³em Obs³ugi Klienta.
Koszty po³¹czeñ telefonicznych z obs³ug¹ Sklepu s¹ zgodne z cennikiem operatora sieci komórkowej, z którego us³ug
Klient korzysta.

§7 Prawo zwrotu do odst¹pienia od umowy
Twoje zadowolenie jest dla nas Najwa¿niejsze
7.1. Ka¿demu Klientowi, bêd¹cemu Konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, korzystaj¹cego ze Sklepu
http://lampspace.pl, dokonuj¹cemu w nim zamówieñ, a nie prowadz¹cemu dzia³alnoœci gospodarczej, na podstawie
przepisów prawa - transpozycj¹ dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 paŸdziernika
2011 r. w sprawie praw konsumentów, zgodnie z Art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych
praw konsumentów oraz Art. 28 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - przys³uguje prawo do
odst¹pienia od umowy zawartej na odleg³oœæ bez koniecznoœci podawania przyczyny w ci¹gu 14 dni (w sklepie
http://lampspace.pl w ci¹gu 30 dni) od dnia otrzymania zamówienia przez Klienta w przypadku sprzeda¿y jednego
towaru lub daty otrzymania ostatniej partii zamówienia w przypadku gdy zamówione produkty danego zamówienia
zostaj¹ dostarczane osobno lub partiami.
W sytuacji odst¹pienia od umowy Obie Strony maj¹ obowi¹zek wzajemnego zwrotu œwiadczeñ (Konsument –
zakupionego towaru, a Sklep– otrzymanej zap³aty). Do zachowania terminu wystarczy odes³anie towaru przed jego
up³ywem, zgodnie z art. 34 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

Termin do odst¹pienia od umowy wygasa po up³ywie 30 dni od dnia w którym Klient wszed³ w posiadanie produktu lub
w którym osoba trzecia (inna ni¿ przewoŸnik) wskazana przez Klienta wesz³a w posiadanie ostatniego z zamówionych
produktów, w przypadku gdy Klient dokona³ zakupu wielu towarów, które zosta³y dostarczane osobno.
Aby skorzystaæ z prawa do odst¹pienia od umowy nale¿y poinformowaæ Sklep – Grupa Kapita³owa Elektro-Max Sp. z
o.o., ul. Adama Mickiewicza 105, 37-600 Lubaczów, Polska, +48 937 00 64 62, sklep@lampspace.pl - o decyzji o odst¹pieniu
od umowy w formie jednoznacznego oœwiadczenia przes³anego poczt¹ tradycyjn¹ lub elektroniczn¹ przed up³ywem terminu
30 dni od daty otrzymania zamówienia.
Prosimy pamiêtaæ, aby do zg³oszenia reklamacyjnego za³¹czaæ dowód zakupu w postaci jego kopii lub zdjêcia. Bez
dowodu zakupu zg³oszenie reklamacyjne nie mo¿e byæ rozpatrywane.
7.2. Skutki odst¹pienia od umowy:
W przypadku odst¹pienia od umowy zawartej na odleg³oœæ, zgodnie z art. 34 ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta, koszty bezpoœrednie wysy³ki zwrotnej towaru, tj. od Kupuj¹cego do Sprzedaj¹cego pokrywa
Kupuj¹cy.
Prawo do zwrotu towaru w zwi¹zku z odst¹pieniem od umowy przys³uguje wy³¹cznie Kupuj¹cemu, bêd¹cemu osob¹
fizyczn¹ nieprowadz¹c¹ dzia³alnoœci gospodarczej, zgodnie z Ustaw¹ z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach
sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego - Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
Wszystkie zwroty nale¿y kierowaæ na adres firmowy:
Grupa Kapita³owa Elektro-Max Sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza, 37-600 Lubaczów, Polska
Zwrot œrodków pieniê¿nych przez Sklep http://lampspace.pl nastêpuje nie póŸniej ni¿ w terminie 14 dni od otrzymania
oœwiadczenia Konsumenta o odst¹pieniu od umowy. Sklep mo¿e wstrzymaæ siê ze zwrotem p³atnoœci otrzymanych od
Konsumenta do chwili odebrania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odes³ania w zale¿noœci
od tego, które zdarzenie nast¹pi wczeœniej.
Przy zmianach zamówienia b¹dŸ zwrotach poszczególnych produktów bez przyczyn le¿¹cych po stronie sklepu,
wysokoœæ rabatu zostanie naliczona na nowo ze wzglêdu na zmianê wysokoœci ³¹cznej kwoty zakupu.
Klient dokonuj¹cy zwrotu, a rezygnuj¹cy z wymiany produktu, powinien udostêpniæ Firmie Grupa Kapita³owa
Elektro-Max Sp. z o.o. numer swojego rachunku bankowego, pod który œrodki pieniê¿ne powinny zostaæ odes³ane, chyba
¿e wyrazi³ zgodê na inny sposób zwrotu œrodków, który nie bêdzie wi¹zaæ siê z ¿adnymi dodatkowymi op³atami dla ¿adnej
ze stron.
Ka¿dy z Klientów sklepu http://lampspace.pl, który w terminie do 30 dni od daty wys³ania w formie pisemnej
oœwiadczenia o odst¹pieniu od umowy bêdzie móg³ odes³aæ towar pod adres, w którym mieœci siê siedziba firmy Grupa
Kapita³owa Elektro-Max Sp. z o.o..
Powy¿szy zapis 30-dniowego okresu na dokonanie zwrotu zamówionych przez Konsumenta towarów jest osobn¹
regulacj¹ i nie ogranicza w ¿aden sposób prawa ustawowego.
7.3. Wyj¹tki w prawie odst¹pienia od umowy:
Prawo do odst¹pienia od umowy przez Konsumenta jest wy³¹czone w przypadku:

- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zale¿y od wahañ na rynku finansowym, nad którymi przedsiêbiorca nie
sprawuje kontroli, i które mog¹ wyst¹piæ przed up³ywem terminu do odst¹pienia od umowy;
- umowy, w której przedmiotem œwiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed³ug specyfikacji
konsumenta lub s³u¿¹ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- umowy, w której przedmiotem œwiadczenia jest rzecz ulegaj¹ca szybkiemu zepsuciu lub maj¹ca krótki termin
przydatnoœci do u¿ycia;
- umowy, w której przedmiotem œwiadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczêtowanym opakowaniu, której po otwarciu
opakowania nie mo¿na zwróciæ ze wzglêdu na ochronê zdrowia lub ze wzglêdów higienicznych, je¿eli opakowanie
zosta³o otwarte po dostarczeniu;
- umowy, w której przedmiotem œwiadczenia s¹ rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzglêdu na swój charakter, zostaj¹
nieroz³¹cznie po³¹czone z innymi rzeczami;
- umowy, w której przedmiotem œwiadczenia s¹ napoje alkoholowe, których cena zosta³a uzgodniona przy zawarciu
umowy sprzeda¿y, a których dostarczenie mo¿e nast¹piæ dopiero po up³ywie 30 dni i których wartoœæ zale¿y od wahañ
na rynku, nad którymi przedsiêbiorca nie ma kontroli;
- umowy, w której konsument wyraŸnie ¿¹da³, aby przedsiêbiorca do niego przyjecha³ w celu dokonania pilnej naprawy
lub konserwacji. Je¿eli przedsiêbiorca œwiadczy dodatkowo inne us³ugi ni¿ te, których wykonania konsument ¿¹da³,
dostarcza rzeczy inne ni¿ czêœci zamienne niezbêdne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst¹pienia od
umowy przys³uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us³ug lub rzeczy;
- umowy, w której przedmiotem œwiadczenia s¹ nagrania dŸwiêkowe, wizualne lub programy komputerowe dostarczane
w zapieczêtowanym opakowaniu, je¿eli opakowanie zosta³o otwarte po dostarczeniu;
- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyj¹tkiem umowy o prenumeratê;
- umowy zawartej na aukcji publicznej.

§8 Utrwalenie, zabezpieczenie i udostêpnienie tekstu umowy
Klienci mog¹ uzyskaæ dostêp do niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie za poœrednictwem odnoœnika
zamieszczonego na stronie g³ównej serwisu www.lampspace.pl oraz pobraæ go i sporz¹dziæ jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostêpnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowieñ Umowy sprzeda¿y
Towarów nastêpuje poprzez przes³anie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez do³¹czenie do przesy³ki
zawieraj¹cej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu w postaci paragonu lub
faktury VAT.

§9 Postanowienia koñcowe
Niniejszy Regulamin jest nieod³¹czn¹ czêœci¹ ka¿dej umowy zawieranej za poœrednictwem Sklepu http://lampspace.pl.
Dostêp do Regulaminu Sklepu http://lampspace.pl oraz samej witryny Sklepu jest dobrowolny i odbywa siê drog¹
elektroniczn¹, tzn. korzystanie z funkcji sklepu jest mo¿liwe poprzez skorzystanie z komputera o minimalnej rozdzielczoœci
ekranu 1024x768 pikseli lub urz¹dzeñ mobilnych posiadaj¹cych dostêp do Internetu oraz zaopatrzonych w przegl¹darkê
internetow¹.
Regulamin jest nieustannie dostêpny dla wszystkich osób nim zainteresowanych na stronie internetowej sklepu
http://lampspace.pl, dziêki czemu U¿ytkownicy sklepu mog¹ w dowolnym momencie drukowaæ, utrwalaæ, przechowywaæ
oraz odtwarzaæ jego treœæ.
Niniejszy Regulamin jest czêœci¹ umowy zawieranej pomiêdzy Sprzedaj¹cym, a Kupuj¹cym i uznany jest za obowi¹zuj¹cy
od daty jego publikacji na stronie internetowej Sklepu http://lampspace.pl, tj. od22 marca 2018 r.
Zamówienia Klientów z³o¿one przed wejœciem w ¿ycie zmian Regulaminu bêd¹ realizowane zgodnie z postanowieniami
Regulaminu przed zmianami.
Wszelkie pytania lub sugestie dotycz¹ce obs³ugi Sklepu prosimy kierowaæ na adres mailowy firmy:
sklep@lampspace.pl. Bêdziemy wdziêczni za Pañstwa uwagi i wskazówki, które z pewnoœci¹ przyczyni¹ siê do
usprawnienia naszego sklepu http://lampspace.pl

