
Regulamin zakupów egzemplarzy autorskich powieści “Uczulona na wino” bezpośrednio 
od autora.
Adres:
Izabela Jagosz
Klecza Dolna 126C
34-124 Klecza Górna
 

Uwaga! Nie ma możliwości odbioru oraz zakupu książki na miejscu pod wyżej 
wymienionym adresem. Zamówienia dostarczane są tylko i wyłącznie drogą wysyłkową. 

I. Reklamacje 
 

1. Wszystkie książki znajdujące się w ofercie autorskiej są nowe i oryginalne. 
 

2. W przypadku, gdy po otrzymaniu książki Klient zauważy w nim jakiekolwiek wady 
drukarskie ma prawo skorzystać z przysługujących mu uprawnień gwarancyjnych przez 
kontakt z autorem. 
 

3. Klient ma prawo złożyć reklamację w szczególności w przypadku, gdy książka: 
– posiada wady drukarskie; 
– posiada uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek transportu (w tej sytuacji 
niezbędne jest posiadanie przez Klienta spisanego z Kurierem protokołu uszkodzenia 
paczki lub przesłanie dokumentacji zdjęciowej); 
 

4. W celu rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest odesłanie wadliwej książki na adres: 
Izabela Jagosz
Klecza Dolna 126C
34-124 Klecza Górna
z dopiskiem "reklamacja". 



 

5. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od momentu 
otrzymania przez autora reklamowanego produktu. 
 

6. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, autor wymieni 
książkę na nową i odeśle na własny koszt. 
 

 

II. Prawo odstąpienia od umowy 
 

1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Klient, 
będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni od daty 
odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, 
z wyjątkiem kosztów dostarczenia książki w przypadku, gdy Klient wybrał sposób 
dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia.
 

2. Zwrotom nie podlegają książki z zamówioną imienną dedykacją.
 

3. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien powiadomić o tym fakcie drogą mailową, 
a następnie odesłać książkę nie noszącą śladów używania na adres: 
Izabela Jagosz ,  Klecza Dolna 126C
34-124 Klecza Górna  z dopiskiem "zwrot". 
 

Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od 
Umowy. 
 

4. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia e-mail przed 
jego upływem. 
 

5. Autor niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez 
niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem Par. 2. ust. 1 
niniejszego Regulaminu. 
 

6. Autor dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego 
użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się 
dla niego z żadnymi kosztami. 
 

7. Autor zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od 
Klienta do chwili otrzymania książki z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej 
odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. 


