
INFORMACJA DLA KLIENTA

Sklep internetowy prowadzi spółka Just Men Sp. z o.o. z 
siedzibą w Łomiankach Dolnych (05-092), przy ul. Łużyckiej 
1b, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy 
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000177025, 
NIP 525-229-66-69, Regon  015590949
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KOSZTY DOSTAWY

 sposób płatności  całkowity koszt dostawy
   do 350 zł powyżej 350 zł 
 płatność z góry (karta, przelew) 15,00 zł 0 zł
 płatność przy odbiorze (kurier) 18,50 zł 0 zł

 Odbiór osobisty w sklepie - dostawa do sklepu GRATIS

2

3

4

5

6

7

SPOSOBY PŁATNOŚCI
W naszym sklepie za zakupy można zapłacić jednym z wybranych 
sposobów:
• gotówką przy odbiorze przesyłki (kurier)
• szybkim przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą
• przelewem na konto naszego sklepu
• gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w 

sklepie stacjonarnym

 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od wybranego 
sposobu dostawy, przy czym termin ten może zostać wydłużony 
w stosunku do terminów podanych poniżej w przypadku braku 
towaru i braku dostawy do nas od dostawcy. Czas realizacji za-
mówienia waha się od 24 godzin (w zależności, o której godzinie 
zostało złożone zamówienie) do 7 dni roboczych (w przypadku 
braku towaru na magazynie. W takim przypadku kontaktujemy 
się z Klientem i ustalamy, czy Klient wyraża zgodę na dany czas 
realizacji.).

PRZESYŁKI KURIERSKIE
Firmy kurierskie, z którymi współpracujemy dostarczają przesyłki 
nastepnęgo dnia, po którym została ona wydana przez naszą firmę.
Przesyłki dostarczane są przez kuriera DPD w godzinach pracy 
kurierów tylko w dni robocze pomiędzy godzinami 9:00 - 20:00.
Czas oczekiwania na przesyłkę = 
czas realizacji zamówienia + czas jej dostawy.
Nie ma możliwości zmiany adresu dostawy dla przesyłek, które 
zostały nadane i są w drodze do klienta.

KONTAKT
Na wszelkie pytania chętnie odpowie nasze biuro klienta:

email: biuro@zielonatorebka.pl
tel.: +48 601 24 25 24

od poniedziałku do piątku w godzinach: 
9:00 - 16:00

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:
sposoby płatności - http://www.zielonatorebka.pl/webpage/sposo-
by-platnosci.html
zasady i koszty wysyłki - http://www.zielonatorebka.pl/webpage/
zasady-i-koszty-wysylki.html
regulamin - http://www.zielonatorebka.pl/webpage/regulamin-
-obowiazujacy-od-25-12-2014roku.html
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ZWROT - ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zgodnie z „Ustawą o prawach konsumenta” (Dz. U. 2014.827), 
Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 
14 dni od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta 
lub skazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Skła-
dając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi 
podawać przyczyny odstąpienia. Konsument może odstąpić od 
umowy za pomocą formularza kontaktowego, drogą elektroniczną, 
telefoniczną lub też listownie na adres podany obok. Konsument 
ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Konsument po-
nosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące 
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza koniecz-
ny do stwierdzenia charakteru, cech, i funkcjonowania produktu. 
Sklep udostepnia również formularz, który możesz wydrukować i 
dołączyć do zwracanej przesyłki.

ZWROTY PROSIMY 
KIEROWAĆ NA ADRES:

zielonatorebka.pl
Centrum Profilaktyki Ziołowej

ul. Wiślana 3A
05-092 Łomianki

z dopiskiem : Zwrot 8
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REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową 
Konsument może zgłosić za pomocą formularza kontaktowego, 
drogą elektroniczną, telefoniczną lub listownie na adres podany 
obok. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji, 
oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego produktu 
w naszym sklepie (kopia paragonu, kopia faktury, potwierdzenie 
przelewu bankowego z rachunku bankowego, etc.). Jednocześnie 
nalezy przesłać reklamowany towar na podany obok adres. Sklep 
w ciagu 14 (czternastu) ustosunkuje się do reklamacji Nabywcy i 
powiadomi go o dalszym postępowaniu. 
Konsument po wykryciu wady ma prawo:
• złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
• złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy 

kiedy wada jest nieistotna;
• żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
• żądać usunięcia wad/y, o ile doprowadzenie rzeczy do 

zgodności z umową w spoób wybrany przez Konsumenta jest 
możliwy i nie wymagałby nadmiernych kosztów w porówna-
niu ze sposobem zaproponowanym przez naszą firmę. Przy 
ocenie nadmierności kosztów uwaględnia się wartość rzeczy 
wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także 
bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kon-
sumenta inny sposób zaspokojenia.

Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji wyślemy do Ciebie pełno-
wartościowy produkt na nasz koszt na adres przez Ciebie podany. 
Możliwe jest ustalenie innego sposobu zwrotu wadliwego produktu 
z naszym działem obsługi klienta.

REKLAMACJE PROSIMY 
KIEROWAĆ NA ADRES:

zielonatorebka.pl
Centrum Profilaktyki Ziołowej

ul. Wiślana 3A
05-092 Łomianki

z dopiskiem : Reklamacja

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:
reklamacje - http://www.zielonatorebka.pl/webpage/bezproble-
mowe-reklamacje.html
zwrot - odstąpienie od umowy - http://www.zielonatorebka.pl/
webpage/zwrot-odstapienie-od-umowy.html
regulamin - http://www.zielonatorebka.pl/webpage/regulamin-
-obowiazujacy-od-25-12-2014roku.html
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