
Regulamin zakupów w sklepie Combex 

1. Po wygraniu aukcji proszę o kontakt mailowy. W mailu proszę napisać: formę płatności (dostępne 
formy płatności są szczegółowo opisane w treści aukcji), sposób wysyłki (dostępne sposoby wysyłki są 
szczegółowo opisane w treści aukcji), adres do wysyłki wraz z numerem telefonu, model  (jeżeli na 
aukcji istnieje możliwość wyboru). 

2. Przed zalicytowaniem w moich aukcjach proszę dokładnie zapoznać się z warunkami PŁATNOŚCI I 
TRANSPORTU (tabela przy aukcji "Dostawa i płatność") oraz regulaminem w zakładce "o mnie". 

3. Po dokonaniu zakupu proszę o wypełnienie "Formularza Opcji Dostawy" - to przyspieszy finalizację 
transakcji. 

4. W przypadku płatności przelewem proszę o umieszczenie w tytule przelewu NICK ALLEGRO i 
NUMER AUKCJI. 

5. Każdą sprzedaż potwierdzamy PARAGONEM, a na życzenie klienta wystawiam także Faktury VAT 
(chyba, że w treści aukcji jest inaczej). 

6. Nie wysyłamy za pobraniem osobom mających mniej niż 5 pozytywnych komentarzy. 

7. Gwarancja jest ważna z dowodem zakupu. Koszty transportu reklamowanego towaru ponosi klient. 
Przed wysłaniem uszkodzonego towaru proszę o kontakt w celu ustalenia sposobu wysyłki. 

8. Jeśli Państwo nie otrzymają towaru w przeciągu 7 dni od momentu wpłaty pieniędzy na konto 
proszę o kontakt mailowy. Sprawdzimy zamówienie i skontaktujemy się z Państwem. 

9. Koszty wysyłki (również przesyłki pobraniowe) ponosi zawsze kupujący i są uwzględniane na 
paragonach i fakturach VAT. 

10. Jeśli kupują Państwo na moich aukcjach kilka przedmiotów towar wysyłam w jednej paczce. 
Koszty wysyłki płacicie jeden raz w zależności od wagi przesyłki. (Przy zakupie na kilku aukcjach lub 
kilku przedmiotów z jednej aukcji koszty wysyłki podam w mailu) podane ceny przesyłek na aukcjach 
są cenami przy zakupie jednego przedmiotu, może się zdarzyć, że kupując 2 lub 3 przedmioty koszt 
przesyłki się nie zmieni, wszystko zależne od wagi paczki (do 5kg jest niższy koszt przesyłki kurierskiej, 
od 5 do 30 kg inna, wyższa stawka przesyłki kurierskiej). 

11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących otrzymanego towaru proszę o kontakt ze 
nami (najlepiej mailowy). 

12. Przesyłki wysyłamy firmą kurierską, ewentualnie Pocztą Polską. 

13. Jeśli przesyłka jest wysyłana Pocztą Polska przed jej odebraniem proszę sprawdzić stan paczki. W 
przypadku uszkodzenia lub znamion otwierania należy nie przyjmować paczki i w obecności 
pracownika poczty zażądać jej otwarcia. W przypadku stwierdzenia szkody prosimy o sporządzenie 
protokołu szkody lub i poinformowanie nas o tym drogą mailową. 

14. Jeśli przesyłka jest dostarczana kurierem macie Państwo prawo do otwarcia przesyłki i 
sprawdzenia jej zawartości przy kurierze. Jeśli produkt jest zniszczony lub inny niż zakupiony na aukcji 
należy sporządzić protokół szkody lub braku i poinformować nas o tym drogą mailową. 



15. Po doręczeniu przesyłki wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą przesyłki przechodzą 
na kupującego. 

16. Po zakończeniu transakcji proszę o wystawienie komentarza. Po otrzymaniu komentarza ja 
wystawię swój. 

17. Udział w moich aukcjach oznacza akceptację tego regulaminu. 

18. Każdy klient ma prawo zwrócić towar bez podania przyczyny,  w ciągu 10 dni od daty odebrania 
przesyłki. Towar nie może nosić śladów użytkowania oraz musi być zapakowany w oryginalne 
opakowanie i zawierać dowód zakupu.  Koszty zwrotu ponosi klient. Po otrzymaniu przesyłki  
w przeciągu 7 dni zwracamy koszt towaru na podane konto. Nie zwracamy kosztów transportu, nie 
odbieramy przesyłek pobraniowych. 


