
Zasady reklamacji 

Poniższe zasady reklamacji firmy BONAMI.CZ, a.s., z siedzibą przy ul. Újezd 450/40, Praha 
1, REGON: 242 30 111, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd 
Miejski w Pradze B 18575 („sprzedający“), reguluje wzajemne prawa i obowiązki wynikające 
w związku z lub na podstawie Umowy Sprzedaży („umowa sprzedaży“) zawartej pomiędzy 
sprzedającym a inną osobą fizyczną lub prawną („kupujący“) za pośrednictwem sklepu 
internetowego sprzedającego. Sklep internetowy jest prowadzony przez sprzedającego pod 
adresem www.bonami.pl, poprzez interfejs WWW (interfejs sklepu internetowego). 

 

Reklamacja musi zawierać 
 

• Formularz reklamacyjny (możliwość pobrania w szczególe zamówienia w Twoim profilu) 
• Numer zamówienia 
• Imię i nazwisko 
• Telefon, e-mail 
• Nazwę produktu 
• Opis wady 
• Fotografię ilustrującą wadę lub uszkodzenie zakupionego produktu  
• Fotografię etykiety od producenta (jeśli to możliwe)  
• Zdjęcie opakowania wraz z listem przewozowym oraz wypełnieniem wewnętrznym (jeśli 

chodzi o uszkodzony towar) 

 
W przypadku zgłoszenia reklamacji cały proces przyspieszy oznaczenie wadliwej lub 
brakującej części bezpośrednio w instrukcji obsługi lub montażu, której zdjęcie prosimy wysłać 
wraz z reklamacją.  
 

Starannie zapakuj odsyłany produkt 
 

• Przed odesłaniem uszkodzonego produktu, należy go starannie zapakować, używając 
oryginalnego materiału do pakowania. Jeśli nie jest to możliwe, należy zapakować towar w 
sposób, który zapewni produktowi należytą ochronę podczas transportu.  

 
• Jeśli nie jesteś pewien, jak zapakować produkt, odwiedź naszą stronę internetową 

https://www.bonami.pl/reklamacja-wymiana-produktu lub napisz nam wiadomość na adres 
pomoc@bonami.pl  

 

 

I. Jakość przy odbiorze 

1. Sprzedawca jest prawnie odpowiedzialny wobec kupującego, że wysłany towar nie posiada 
wad.  Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania produktu, przedmiot 
uważa się za wadliwy w momencie odbioru. 

2. Kupujący jest zobowiązany poinformować sprzedawcę o ewentualnej wadzie bez zbędnej 
zwłoki, natychmiast po jej wykryciu. 

3. Kupujący ma prawo otrzymać nowy przedmiot bez wad, chyba że jest to nieuzasadnione 
żądanie ze względu na charakter uszkodzenia. Jeśli wada dotyczy jednej części produktu, 
kupujący może wymagać tylko wymiany danego elementu. Jeśli wymiana nie jest możliwa, 
kupujący może odstąpić od umowy. 

https://www.bonami.pl/reklamacja-wymiana-produktu
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4. Jeżeli jednak jest to nieproporcjonalne z uwagi na charakter wady, zwłaszcza jeśli wada może 
zostać usunięta bez nieuzasadnionej zwłoki, kupujący ma prawo jedynie usunąć wadę 
bezpłatnie. 

5. Jeżeli przedmiot nie może być używany zgodnie z przeznaczeniem, kupujący ma prawo żądać 
dostarczenia nowego przedmiotu lub wymiany części. Jeśli sprzedający nie jest w stanie się z 
tego wywiązać, kupujący ma prawo odstąpić od umowy. 

6. Jeżeli kupujący nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowego 
produktu bez wad, do wymiany jego części lub naprawy przedmiotu, może wystąpić o 
współmierną zniżkę. Kupujący ma prawo do rabatu, nawet jeśli sprzedawca nie może 
dostarczyć nowego produktu bez wad, wymienić jego komponentu lub naprawić przedmiotu. 

7. W przypadku używanego towaru oraz produktów sprzedawanych po niższej cenie ze względu 
na ich wady, kupujący ma prawo do żądania adekwatnej zniżki zamiast prawa do wymiany 
rzeczy. 

8. Sprzedawca nie jest zobowiązany do spełnienia roszczenia kupującego, jeżeli udowodni on, 
że kupujący wiedział o wadzie towaru przed jego przyjęciem bądź powstała ona na skutek 
niewłaściwego użytkowania.  

II. Gwarancja jakości 

1. Sprzedawca udziela gwarancji jakości na wszystkie produkty, na podstawie której sprzedający 
zobowiązuje się, że produkt nadaje się do właściwego użytkowania przez określony czas lub 
że zachowa swoje normalne właściwości. 

2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące, chyba że w karcie gwarancyjnej podano dłuższy czas 
gwarancji. 

3. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty otrzymania produktu przez kupującego lub osobę 
trzecią wyznaczoną przez kupującego. 

III. Roszczenia wynikające z wad 

1. W przypadku rażącego naruszenia umowy kupujący ma prawo (niezależnie od możliwości 
usunięcia wady): 

1. żądać dostarczenia nowego przedmiotu bez wad lub dostarczenia brakującego 
elementu; 

2. żądać bezpłatnego usunięcia wad poprzez naprawę przedmiotu; 
3. do adekwatnej zniżki od ceny zakupu; lub do odstąpienia od umowy. 

2. Rażące naruszenie umowy to takie, o którym sprzedawca wiedział już w momencie zawarcia 
umowy lub musiał wiedzieć, że kupujący nie zawrze umowy, jeżeli wiedziałby o wadzie; w 
innych przypadkach naruszenie uznaje się za drobne. 

3. W przypadku drobnego naruszenia umowy kupujący ma prawo (niezależnie od możliwości 
usunięcia wady) do usunięcia wady lub współmiernego obniżenia ceny zakupu. Jeżeli 
sprzedawca nie usunie wady na czas lub odmówi usunięcia wady, kupujący może żądać 
obniżenia ceny zakupu lub może odstąpić od umowy. 

4. Kupujący informuje sprzedającego o przysługującym mu prawie w momencie zgłoszenia 
wady lub bez zbędnej zwłoki po powiadomieniu o wadzie. Zmiana wyboru sposobu 
rozwiązania reklamacji dokonanego bez zgody sprzedającego jest możliwa tylko wtedy, gdy 
kupujący zażądał naprawy wady, która okaże się nieusuwalna. 

5. Jeżeli kupujący nie wybierze na czas przysługującego prawa w razie rażącego naruszenia 
umowy, przysługuje mu prawo jak w przypadku naruszenia umowy.  

6. Jeżeli usunięta wada znów pojawia się wielokrotnie po naprawie (trzecia reklamacja tej samej 
wady lub czwarta reklamacja w przypadku różnych wad) lub jeśli towar ma kilka wad (co 
najmniej 3 w tym samym czasie), kupujący może ubiegać się o zniżkę od ceny zakupu. 

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za następujące wady, które jednocześnie nie są 
objęte gwarancją: 



1. zużycie rzeczy spowodowane jej normalnym użytkowaniem; 
2. wady nowych przedmiotów sprzedawanych ze zniżką, dla których uzgodniono niższą 

cenę; 
3. wady spowodowane tzw. samodzielnym montażem lub działaniem, które nie jest 

częścią umowy kupna, a wada nie została spowodowana niewłaściwymi instrukcjami 
podanymi w instrukcji montażu; 

4. wady i szkody spowodowane przez samego kupującego, w tym wady powstałe w 
wyniku niewłaściwego użytkowania z pogwałceniem instrukcji użytkowania, lub o 
których wiedział przed przejęciem rzeczy; lub  

5. jeśli wynika to z charakteru produktu. 

IV. Proces reklamacji 

1. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu ze sprzedawcą pod adresem jego 
siedziby przy ul. Thámova 289/13, Praga 8 lub wysłaniem wiadomości e-mail na adres 
pomoc@bonami.pl. Za chwilę rozpoczęcia procesu reklamacji uważa się moment, w którym 
sprzedawca otrzymał od kupującego reklamowany towar, który można fizycznie wysłać na 
adres Bonami.pl, ul. Bielska 63A, 43-400 Cieszyn, Polska.  

2. Kupujący przedstawi dowód zakupu lub inny dowód potwierdzający, że produkt został 
sprzedany przez sprzedawcę i że okres gwarancji jeszcze nie upłynął. Termin rozpatrzenia 
reklamacji jest liczony od momentu jej złożenia. 

3. Klient jest zobowiązany do zidentyfikowania reklamowanej wady i jej zakresu poprzez wysłanie 
zdjęcia ilustrującego wyraźnie widoczne uszkodzenia. Procedury reklamacyjnej nie można 
rozpocząć bez stwierdzenia reklamowanej wady i jej zakresu.  

4. Składając reklamację, kupujący podaje numer zamówienia, imię i nazwisko, dane kontaktowe 
(telefon, e-mail), nazwę towaru, opis wady, zdjęcie reklamowanej wady oraz proponuje sposób 
rozwiązania reklamacji.  

5. Kupujący musi zapakować reklamowany przedmiot do oryginalnego opakowania lub do 
własnego twardego kartonu, aby nie doszło do uszkodzenia towaru. Reklamowany przedmiot 
musi być zapakowany czysty i kompletny. Wysłanie mocno zabrudzonych i niezgodnych z 
warunkami higieny towarów może prowadzić do odrzucenia reklamacji. W takim przypadku 
sprzedawca zwraca towar na adres kupującego, a ten nie jest uprawniony do zwrotu kosztów 
dostawy. 

6. W zależności od charakteru reklamowanej wady i wybranego sposobu rozpatrzenia reklamacji, 
towary muszą zostać dostarczone wraz ze wszystkimi komponentami i akcesoriami. 

 

 

7. Wyślij towar na poniższy adres. 
1. Nie wysyłaj reklamowanego towaru za pobraniem, takie przesyłki są zwracane do 

nadawcy, a reklamacja może zostać niepotrzebnie przedłużona. 

 
Bonami.pl 
ul. Bielska 63A 
Cieszyn 43-400 
Polska 
 

V. Rozwiązanie reklamacji 

1. Upoważniony pracownik podejmie decyzję w sprawie reklamacji natychmiast, w 
skomplikowanych przypadkach w ciągu 3 dni roboczych – okres ten nie obejmuje czasu 
niezbędnego do uzyskania fachowej oceny wady. Rozstrzygnięcie reklamacji oznacza 



przyjęcie lub odrzucenie reklamacji na podstawie oceny wady i istnienia prawa do wadliwego 
wykonania. Sprzedawca jest zobowiązany przekazać Kupującemu Konsumentowi pisemne 
potwierdzenie, dotyczące daty złożenia reklamacji, jej treści i wymaganego sposobu 
rozpatrzenia reklamacji; sprzedawca jest również zobowiązany do potwierdzenia konieczności 
ewentualnej naprawy i czasu jej trwania lub pisemnego uzasadnienia odrzucenia reklamacji. 
Procedura określona w niniejszym punkcie nie ma zastosowania, jeżeli z klientem uzgodniono 
inną metodę usunięcia braków (udzielenie rabatu na zakup towarów lub inne korzyści). 

2. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty złożenia 
reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący uzgodnią dłuższy okres. Wygaśnięcie tego 
terminu uważa się za rażące naruszenie umowy. 

3. Okres gwarancji przedłuża się o czas liczony od złożenia reklamacji do jej rozstrzygnięcia lub 
do momentu, w którym kupujący był zobowiązany do przejęcia naprawionego lub 
wymienionego produktu. Jeżeli towar lub jego części zostaną wymienione, odpowiedzialność 
sprzedawcy będzie obowiązywać jak w przypadku zakupu nowego towaru lub ich części. 

4. Jeżeli konieczne jest uzupełnienie danych lub informacji wskazanych w reklamacji, 
sprzedawca prosi kupującego o ich uzupełnienie. Okres ten nie jest wliczony w termin 
rozpatrzenia reklamacji. 

5. W przypadku uzasadnionej reklamacji kupującemu przysługuje rekompensata za uzasadnione 
koszty związane z wykonywaniem jego praw. 

6. Jeżeli kupujący wybrał inny niż najtańszy możliwy sposób zwrotu towarów oferowany przez 
sprzedawcę, kupującemu zostaną zwrócone kosztu dostawy odpowiadające najtańszemu 
sposobowi dostawy. 

7. Odpowiedź na otrzymane roszczenie jest wysyłana na adres podany przez kupującego w 
reklamacji, w przeciwnym razie na adres e-mail kupującego określony w interfejsie 
użytkownika lub w zamówieniu. 

 

VI. Odstąpienie od umowy sprzedaży 

1. Postanowienia niniejszego artykułu VI. stosuje się w przypadkach, w których umowa kupna 
jest zawarta ze sprzedawcą przez kupującego będącego konsumentem.  

2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny poza ustawowym 
terminem, w ciągu 365 dni od następnego dnia liczonego po dniu, w którym kupujący lub osoba 
trzecia wyznaczona przez kupującego przyjęła towar. 

1. W przypadku odstąpienia od umowy kupna po upływie ustawowego okresu 14 dni od 
zakupu, kupujący otrzyma przelew ze zwrotem środków na podany numer konta. 
Odstąpienie od umowy ustala się według poniższych wytycznych.  

2. Potrącenia z wartości produktu (w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży po 
upłynięciu ustawowego okresu 14 dni). 
1. Jeśli towar nie zostanie zwrócony w oryginalnym opakowaniu, kwota zwracana 

kupującemu zostanie zmniejszona o 15% z ceny zakupu. 
2. W przypadku zwrotu towaru po upływie ustawowego terminu, sprzedawca jest 

uprawniony do zmniejszenia zwracanej kwoty o 5% liczonej za każdy rozpoczęty 
miesiąc, w którym kupujący korzystał z towaru. 

3. W przypadku, gdy zwracany towar jest zanieczyszczony, zużyty, uszkodzony lub 
zniszczony, sprzedawca jest uprawniony do odesłania takiego produktu 
kupującemu, który nie ma prawa starać się o rekompensatę wartości zakupu 
towarów. 

4. Wyżej wymienione potrącenia są zawsze związane z konkretnymi produktami i 
można je sumować. 

3. Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o chęci odstąpienia od umowy 
sprzedaży (na przykład pismem wysłanym za pośrednictwem operatora pocztowego, faksem, 
pocztą elektroniczną lub osobiście). Możliwe jest załączenie formularza reklamacyjnego, który 



można pobrać ze strony internetowej sprzedawcy lub może zostać przesłany na e-mail na 
prośbę kupującego, ale nie jest to obowiązkiem kupującego. 

1. W przypadku odstąpienia od umowy kupna po upływie ustawowego terminu 14 dni od 
zakupu, kupujący jest zobowiązany do załączenia wypełnionego formularza 
reklamacyjnego. 

4. Okres odstąpienia jest przestrzegany, jeśli żądanie odstąpienia od umowy zostanie wysłane 
przed upływem odpowiedniego okresu na adres sprzedawcy.  

5. Towar należy zwrócić sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od daty 
odstąpienia od umowy zakupu. Termin zostanie zachowany, jeżeli towary zostaną odesłane 
przed upływem terminu. 

6. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący. Sprzedawca nie pokrywa tych kosztów 
nabywcy z mocą wsteczną. 

7. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, sprzedawca zwróci kupującemu wszystkie płatności, w tym 
koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku wybranej metody 
dostawy innej niż najtańsza standardowa oferowana metoda dostawy). 

8. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu środków otrzymanych od kupującego z powodu 
odstąpienia od umowy sprzedaży, zanim kupujący zwróci towar lub udowodni, że towary 
zostały mu wysłane. Sprzedawca zwróci środki bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 14 dni 
od dostarczenia towaru na podany adres. 

9. Jeżeli sprzedawca udzieli rabatu na towar z powodu rekompensaty jego jakości przed 
odstąpieniem od umowy, kwota ta zostanie odjęta w przypadku późniejszego ewentualnego 
odstąpienia od umowy zakupu, a kupujący otrzyma zwrot środków pomniejszonych o 
przyznany rabat. 

10. Kupujący ponosi odpowiedzialność prawną jedynie za zmniejszenie wartości towarów w 
wyniku obchodzenia się z produktem w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z jego 
charakterem i właściwościami, w tym ich funkcjonalnością. Sprzedawca zastrzega sobie prawo 
do obniżenia zwróconej ceny zakupu zgodnie z pkt. VI 2.2 tych warunków. 

11. Kupujący wyraża zgodę na to, że w przypadku płatności gotówką zwrócona kwota zostanie 
przesłana na konto bankowe wskazane w Raporcie reklamacyjnym. 

12. Kupony elektroniczne z automatycznie generowanym unikalnym kodem, które nie są 
dostarczane na materialnym nośniku, są treściami cyfrowymi. W tym przypadku nie 
obowiązuje termin odstąpienia od umowy – odstąpienie od umowy zakupu i o zwrot pieniędzy 
po otrzymaniu wygenerowanego kodu drogą elektroniczną jest niemożliwe.  

 

 

 

 

 

 


