
FAQ – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Jaki jest termin realizacji zamówienia?

Zamówienia na meble producenta Black Red White realizowane są w
ciągu 2-8 tygodni, w zależności od dostępności.

2. Czy transport mebli jest gratis?

Nie,  transport  mebli  jest płatny.  W przypadku wyboru płatności  przy
odbiorze, do całego zamówienia doliczona zostaje kwota 30zł.

3. W jaki sposób dostarczane są meble?

Meble dostarczane są wyspecjalizowaną firmą transportową.

4. Czy mogę zwrócić towar? W jaki sposób?

Tak, towar można zwrócić w ciągu 14 dni. Zgodnie z ustawą z dnia 30
maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) art. 27, w
okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma
prawo  jego  zwrotu  bez  podania  przyczyn  w ramach odstąpienia  od
umowy,  wg.  ogólnych  zasad  wynikających  z  przepisów dotyczących
zawierania  umów  na  odległość.  Klient  może  odstąpić  od  umowy
składając  oświadczenie  o  odstąpieniu  od  umowy.  Konsument  ponosi
odpowiedzialność  za  zmniejszenie  wartości  rzeczy  będące  wynikiem
korzystania  z  niej  w  sposób  wykraczający  poza  konieczny  do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany towar
należy  przesłać  transportem we własnym zakresie.  Koszt  transportu
pokrywa konsument.



5. Jak się z nami skontaktować?

Można się z nami skontaktować telefonicznie pod nr 12 443 16 22, a
także mailowo pisząc na adres: allegro@twojemeble.pl

6. Czy otrzymam potwierdzenie wysłania towaru?

Tak, zawsze w dniu nadania mebli, wysyłamy Państwu maila z danymi
przesyłki i informacją na temat firmy przewozowej.

7. Czy meble mogę odebrać osobiście?

Odbiór osobisty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru, jest
możliwy w naszym magazynie znajdującym się w Wieliczce, przy ulicy
Jedynaka 15.

8. W jaki sposób mogę zapłacić za swoje zamówienie?

Za  zakupy  można  zapłacić  z  góry  korzystając  z  płatności  PayU  lub
dokonując wpłaty bezpośrednio na nasz rachunek bankowy 18 1020
2892  0000  5802  0574  3788.  Możliwa  jest  również  płatność  przy
odbiorze towaru.

9. Gdzie uzyskać informację na temat przebiegu procesu 
zamówienia? / Na jakim etapie jest moje zamówienie

Zawsze  chętnie  udzielamy  informacji  na  temat  przebiegu  realizacji
Państwa zamówienia. Informacje te można uzyskać dzwoniąc na naszą
infolinię 12 443 16 22 lub pisząc na adres: allegro@twojemeble.pl

10. Co jeśli towar dotrze do mnie uszkodzony?

Jeżeli  zdarzy  się  tak,  że  towar  zostanie  uszkodzony  w  transporcie,
należy  spisać  protokół  szkody  z  pracownikiem  firmy  kurierskiej,  a
następnie niezwłocznie skontaktować się z nami.



11. W jaki sposób skontaktować się z kurierem?

W dniu  nadania  towaru  otrzymują  Państwo  od  nas  maila  z  danymi
przesyłki  oraz  informację  na  temat  firmy,  która  dostarczy  meble.
Dodatkowo  firmy  kurierskie  wysyłają  klientom  SMS-y  informujące  o
terminie dostarczenia przesyłki. Korzystając z tych danych, możecie się
Państwo  skontaktować  z  firmą  przewozową  prosząc  o  podanie
namiarów w celu skontaktowania się z kurierem.

12. W jaki sposób złożyć reklamację?

W przypadku, gdy zakupione meble posiadają wady fabryczne, prosimy
o  kontakt  na  adres  mailowy  reklamacje@twojemeble.pl.  Dział
reklamacji  niezwłocznie  po  otrzymaniu  zgłoszenia  podejmie  kroki  w
celu jego realizacji.
Proces reklamacyjny wygląda następująco:
1) przyjęcie zgłoszenia
2) ustosunkowanie się do reklamacji w ciągu 14 dni
3) informacja odnośnie wyniku postępowania
4)  w  przypadku  pozytywnie  rozpatrzonej  reklamacji,  wymiana  lub
serwis wadliwych elementów w ciągu 7-21 dni

Reklamacje  składane  są  u  producenta  po  podaniu  pełnych  danych
dotyczących  wadliwego  produktu  (kod  elementu  z  instrukcji,  numer
seryjny, zdjęcia). Zgłoszenia rozpatrywane są od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy biura obsługi. 


