
REGULAMIN

Promocja - Satysfakcja albo zwrot pieniędzy

Oferujemy konsumentowi możliwość wypróbowania nowo zakupionego produktu marki 
SKG, a w przypadku braku satysfakcji z jego użytkowania, możliwość zwrotu w ciągu 30 
dni oraz otrzymania zwrotu pieniędzy za ten produkt.

1. Produkty biorące udział w programie to wyciskarka do soków SKG 2088.

2. Czas zwrotu produktu:
Konsument niezadowolony z produktu objętego programem ma możliwość jego zwrotu w 
ciągu 30 dni od dnia zakupu (liczone od daty z dowodu sprzedaży do momentu wysyłki 
zwrotnej).

3. Miejsce zwrotu:
Produkt wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zwrotu (załącznik A) należy 
przesłać na adres:
Electric Midas
Armii Krajowej 3 lokal 4
15-661 Białystok

Sprzedawca zwraca kwotę zakupu (bez kosztów wysyłki) produktu przelewem w ciągu 
30dni od dnia przyjęcia produktu.

Przed odesłaniem należy powiadomić sklep o fakcie wysyłki – serwis@emidas.com.pl.

4. Warunki zwrotu:
Produkt należy zwrócić:
• nieuszkodzony,
• czysty, higienicznie nieszkodliwy, bez zabrudzeń, otarć i rys
• w niezniszczonych opakowaniach (transportowym oraz głównym) wraz z profilami 
wypełniającymi wnętrze kartonu i zabezpieczające urządzenie i akcesoria na czas 
transportu. Zwrócone muszą również zostać wszystkie elementami oraz dodatkowe 
produkty, które były dodane w ramach promocji (o ile takie występowały), 
• w określonym terminie
• wraz z oryginałem dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub oryginału faktury 
VAT, kartą gwarancyjną

W przypadku uchybienia którymś z warunków promocji, organizator promocji może 
odmówić przyjęcia przesyłki lub zwrócić ją do nadawcy.

Promocja „Satysfakcja albo zwrot pieniędzy” nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień 
wynikających z ustawy dotyczących zwrotu bez podania przyczyny. Uczestnik może wziąć 
udział w promocji dobrowolnie, mimo jej trwania może skorzystać z ustawowych 14 dni na 
zwrot na zasadach ustawowych (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

Organizator promocji: Electric Midas, Armii Krajowej 3 lokal 4, 15-641 Białystok



Załącznik nr A 

Midas Marcin Żmiejko
Czterech Wiatrów 5
16-002 Dobrzyniewo Duże
966-171-97-50
serwis@emidas.com.pl

Promocja - Satysfakcja albo zwrot pieniędzy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, akceptowalna forma

elektroniczna na adres: serwis@emidas.com.pl)
Promocja jest skierowana do konsumentów.

W przypadku zwrotu przez firmę koszta odesłania i obsługi wynoszą 50zł paczka/150zł w przypadku palety (brutto).

Nr zamówienia internetowego/nick allegro: �������������������.
Imię i Nazwisko konsumenta: �����������������������........
Ulica, nr domu/nr mieszkania: �����������������������.......
Kod pocztowy, miasto: �����������������������..................
Data odbioru produktu: �............................�

Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży za 
pośrednictwem rachunku bankowego numer¹:

Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży
poniższych produktów w sklepie „Midas” ²:

l.p. Nazwa towaru Ilość szt.

□ - produkt uszkodzony, nie działa prawidłowo (jeżeli powodem zwrotu jest wada produktu prosimy o 

zaznaczenie tego pola, nie nosi to za sobą żadnych konsekwencji dla Państwa a służy jedynie informacyjne 
dla nas)

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz zwracany Towar należy wysyłać 
na poniższy adres:

Sklep Komputerowy Electric Midas
Armii Krajowej 3 lokal 4

15-661 Białystok
telefon: 85 8730455

Nie przyjmujemy przesyłek nie opłaconych oraz pobraniowych.

=..............................................
Data i podpis Konsumenta

1 - numer rachunku Konsumenta dla zwrotów, nie wypełniać w przypadku niewyrażania zgody na przelew
2 – odstąpienie od umowy przysługuje tylko i wyłącznie konsumentom (zakup niezwiązany z działalnością gospodarczą lub zawodową 
nabywcy)


