Zamówienia
Zamówienia towarów składa się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia
umieszczonego na stronie. Potwierdzeniem zamówienia jest wiadomość e-mail przesłana na adres
podany w zamówieniu.
1. Zamówienia mogą składać osoby zarejestrowane, posiadające konto w sklepie lub osoby,
które podadzą wszelkie dane potrzebne do zrealizowania transakcji.
2. Każde złożone przez Klienta zamówienie potwierdzamy e-mailem z informacją o jego
przyjęciu.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji zamówienia. W przypadku
braku możliwości kontaktu i weryfikacji zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do
wstrzymania realizacji zamówienia.
Wysyłka i dostawa towaru
4. Sklep realizuje zamówienia w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia lub wpłaty
należności przez klienta. W przypadku trudności z realizacją, Klient zostanie o tym
niezwłocznie poinformowany. Jako realizacja rozumie się wysyłkę towaru do klienta.
5. Koszty dostawy towaru na terenie Polski są podane każdorazowo w podsumowaniu
zamówienia. Wysyłki realizowane są za pomocą firmy kurierskiej.
6. Sklep nie bierze na siebie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia lub zaginięcie towaru
spowodowane przez firmę kurierską. W przypadku przewoźnika wybranego przez stronę
kupującą, Sklep zrzeka się wspomnianej odpowiedzialności.
7. Dostawa poza granice Polski jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej. Sklep nie
bierze na siebie odpowiedzialności za paczki niedostarczone do klienta z winy klienta (brak
kontaktu, nieobecność, błędnego adresu dostawy) lub winy firmy kurierskiej, ani za
przetrzymywanie paczek przez organy kontrolujące (np. urzędy celne). Firma kurierska
podejmuje kilkakrotną próbę doręczenia przesyłki. Jeśli nie zostanie ona doręczona z wyżej
wymienionych powodów, paczkę uważa się za dostarczoną. Koszt przesyłki dla zamówień na
terenie całego świata są podane każdorazowo w podsumowaniu zamówienia.
Zwroty i reklamacje (nie dotyczy odstąpienia od umowy)
8. Sprzedawca przyjmuje zgłoszenia i reklamacje oraz udziela informacji w zakresie produktu
w formie ustnej, pisemnej bądź za pośrednictwem poczty i formularzy elektronicznych.
9. Przy składaniu reklamacji bądź zapytania należy powoływać się na numer zamówienia lub
podać dane umożliwiające identyfikację Klienta.
10. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania kompletu informacji
(pkt. 9). Udzielenie odpowiedzi może nastąpić w takiej samej formie, w jakiej zostało złożone
zgłoszenie bądź reklamacja.
11. Zwrot możliwy jest tylko w przypadku spełnienia wszystkich warunków wymaganych
w Regulaminie.
12. Klient zobowiązany jest do przesłania opakowania z produktem w nienaruszonym stanie,
rachunku stwierdzającego zakup danego produktu (paragon lub faktura) oraz wypełnionego
formularza zwrotu w przeciągu 90 dni od daty dokonania zakupu na adres:

GARDENPHARM Sp. z o.o.
ul. Staromiejska 8/12
26-600 Radom
13. Kwota zwrotu to kwota za produkt pomniejszona o koszty przesyłki i koszty operacyjne tj.
koszty związane z przygotowaniem towaru do wysyłki.
14. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji/zwrotu pieniądze zostaną zwrócone przelewem na
numer konta bankowego podany w formularzu zwrotu w ciągu 14 dni roboczych.
Odstąpienie od umowy
15. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827
z póź.zm.), Sprzedawca informuje, że Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy
w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Decyduje data nadania przesyłki przez Klienta.
Szczegółową procedurę regulują Warunki odstąpienia od Umowy.
16. Zwracany towar należy odesłać wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy kupna na
adres podany w pkt. 12 Regulaminu. Klient zobowiązany jest do odesłania opakowania
z produktem w nienaruszonym stanie.
17. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep dokonuje zwrotu należności za zakupiony towar
i przesyłkę poniesionych przez Klienta w ciągu 14 dni roboczych, zgodnie z zasadami
opisanymi w podpunkcie Regulaminu: Zwroty płatności i nadpłaty.
18. Nie wysyłamy pieniędzy kurierem.

