
REGULAMIN REKLAMACJI  

O reklamacji mówimy wtedy gdy klient wykryje wadę/niezgodność towaru z umową. 

Niezgodność towaru z umową jest pojęciem szerszym poza wadą towaru, oznacza to również brak 

właściwości, cech określonych w umowie, brak zgodności z opisem, wzorem czy próbką. 

Sprzedający (YesSport) odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej 

stwierdzenia przed upływem 2 lat od daty zakupu. Czas ten biegnie na nowo w przypadku wymiany 

towaru na nowy. 

Procedury związane z reklamacją towaru w sklepach stacjonarnych YesSport 

1. O wystąpieniu niezgodności towaru z umową klient musi zawiadomić firmę YesSport w terminie do 

dwóch lat od daty zakupu. Przekroczenie tego terminu spowoduje utratę uprawnień i zwolni firmę 

YesSport z odpowiedzialności. 

2. Proces reklamacyjny przewiduje doprowadzenie towaru do zgodności z umową m.in. poprzez wymianę 

na nowy towar, niewadliwy towar, objęty procesem reklamacji, bądź inny towar do kwoty towaru 

reklamowanego, droższy towar za dopłatą różnicy, zwrot pieniędzy za towar będący przedmiotem 

reklamacji lub naprawę, jeżeli będzie to możliwe. 

3. Podstawą do przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu, w szczególności paragon fiskalny, 

faktura lub inny równoważny dowód. 

4. Jeżeli towar jest niezgodny z umowa, klient może żądać naprawy, wymiany towaru na nowy tj. taki sam 

towar w tym samym rozmiarze lub inny towar w tym samym rozmiarze w takiej samej lub wyższej 

cenie ( za dopłatą) 

5. Jeśli naprawa bądź wymiana nie jest możliwa, wówczas klient ma prawo odstąpić od umowy kupna 

oraz otrzymać zwrot pieniędzy. Firma YesSport może uprzejmie zaproponować zwrot równowartości 

należnej kwoty na kartę podarunkową wystawioną przez kierownika sklepu. Karta jest ważna 1 rok od 

dnia naładowania. Zwrot na kartę podarunkową jest możliwy tylko za zgoda klienta. 

6. Jeśli dochodzi do zwrotu pieniędzy za towar niezgodny z umową klient otrzymuję kwotę równą 

zapłaconej, niezależnie od tego czy cena towaru od dnia zakupu wzrosła czy też zmalała. 

7. Każda zgłoszona reklamacja jest rozpatrywana poza sklepem w którym została przyjęta przez 

sprzedawcę. Każdorazowo niezależnie od zgłaszanej niezgodności obowiązkowe jest wypełnienie w 

całości zgłoszenie reklamacyjne -Formularz Reklamacyjny- https://yessport.pl/Reklamacje-i-

gwarancje-cabout-pol-14.html. 

8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji kierownik, pracownik salonu sklepu YesSport, 

zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej decyzji odrzucającej to zgłoszenie, a następnie, żądanie 

od klienta podpisania odbioru reklamowanego produktu. 

9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego każdorazowo wykonywana jest 

korekta do paragonu/ korekta do faktury potwierdzająca zakończenie tej reklamacji. Korekta dotycząca 

tej reklamacji ma musi każdorazowo zostać dołączona w formie ksero do reklamowanego produktu. 

10. Przyjęte zgłoszenie reklamacyjne bez dowodu zakupu potwierdzającego nabycie  towaru w salonie 

YesSport oraz brak wypełnionego formularza reklamacyjnego w całości  nie będzie rozpatrywana. 

a) Nie przyjmujemy reklamacji po upływie 2 lat od daty zakupu towaru. 

b) Nie przyjmujemy reklamacji towaru zakupionego w innym sklepie 

c) Nie przyjmujemy reklamacji towaru brudnego, przemoczonego. Towar do reklamacji musi 

zostać dostarczony przez klienta suchy i czysty. W przypadku niezastosowania się do 

powyższych wymogów, reklamacja zostanie automatycznie odrzucona. 

11. Uprawnioną osobą do podejmowania decyzji w sprawie zgłoszonej reklamacji jest dział reklamacji oraz 

producent towaru.  

 


