
 INSTRUKCJA 

1. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wydanie rzeczy sprzedanej następuje z chwilą 
powierzenia jej przewoźnikowi. 

2. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić w obecności kuriera, czy opakowanie przesyłki nie nosi śladów 
uszkodzeń lub prób otwarcia (na opakowaniu znajdują się taśmy samoprzylepne z nadrukiem EVK). 

3. W razie stwierdzenia uszkodzeń opakowania lub prób otwarcia Kupujący zobowiązany jest: 

a/ sporządzić (w miarę możliwości) dokumentację fotograficzną stanu opakowania, 

b/ sprawdzić zawartość przesyłki przed jej odbiorem, 

c/ sporządzić przy udziale kuriera Protokół sprawdzenia przesyłki. 

4. Po sprawdzeniu stanu wizualnego zawartości Kupujący ma do wyboru trzy możliwości: 

a/ odebranie przesyłki bez zastrzeżeń, jeżeli zawartość przesyłki nie budzi wątpliwości pod kątem uszkodzeń 
mechanicznych, 

b/ odebranie przesyłki z zastrzeżeniem wniesienia reklamacji z roszczeniem o odszkodowanie, jeżeli widoczne 
uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki nasuwają podejrzenie wystąpienia usterek w funkcjonowaniu 
urządzeń, 

c/ odmówienie przyjęcia przesyłki, jeżeli widoczne uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki wskazują na 
możliwe poważne usterki w funkcjonowaniu urządzeń. 

5. Po stwierdzeniu mechanicznych uszkodzeń zawartości przesyłki Kupujący zobowiązany jest (w miarę 
możliwości) do sporządzenia ich dokumentacji fotograficznej. 

6. Kopię Protokołu sprawdzenia przesyłki wraz z dokumentacją fotograficzną Kupujący zobowiązany jest 
przesłać Sprzedającemu najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po ich sporządzeniu. Protokół i zdjęcia mogą być 
wysłane pocztą elektroniczną lub listem poleconym. 

7. W przypadku opisanym w pkt. 3. lit. b/ Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w 
ciągu 3. dni od odebrania przesyłki sprawdzić stan techniczny urządzeń i prawidłowość ich funkcjonowania. 

8. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń Kupujący zobowiązany jest 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1. dnia od stwierdzenia tego faktu powiadomić o tym 
Sprzedającego pocztą elektroniczną. 

9. Na żądanie Sprzedającego Kupujący obowiązany jest przesłać Sprzedającemu przedmioty wymienione w 
Protokole sprawdzenia przesyłki lub zgłoszone jako nieprawidłowo funkcjonujące. 

Koszt przesyłki pokrywa Sprzedający. Sposób przygotowania przesyłki i jej wysłania określone są w 
Regulaminie Centrum Serwisowego (Regulamin Centrum Serwisowego dostępny na stronie 
www.euroschola.eu). 

Przesyłki nadane na koszt Sprzedającego w inny sposób niż opisany w Regulaminie Centrum Serwisowego nie 
zostaną odebrane przez Sprzedającego. 

 


