Zasady rezerwacji produktów za pośrednictwem strony internetowej www.eurofirany.com.pl

1.

Sklep Internetowy „EUROFIRANY” umożliwia Klientowi dokonywania Rezerwacji (zawarcia tzw. umowy rezerwacyjnej)
produktu z możliwością dostarczenia go do wybranego przez siebie Salonu Stacjonarnego. Rezerwacja nie dotyczy
produktów szytych na wymiar.

2.

Dokonanie Rezerwacji produktów przez Klienta możliwe jest po wykonaniu łącznie następujących kroków:
a. kliknięciu w zakładkę „ZAREZERWUJ I ODBIERZ W SALONIE STACJONARNYM”,
b. wybrania dostępnego na stronie Sklepu Internetowego „EUROFIRANY” – Salonu Stacjonarnego, do którego ma być
dostarczony produkt,
c. wypełnieniu formularza Rezerwacji i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania
Rezerwacji produktu i dostarczenia go do Salonu Stacjonarnego,
d. kliknięciu zakładki „DOKONAJ REZERWACJI – KLIKNIJ I ODBIERZ”.

3.

W formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail,
nr telefonu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania Rezerwacji.

4.

Ponadto Klient przed wypełnieniem formularza Rezerwacji proszony jest o zapoznanie się z Regulaminem Sklepu
Internetowego „EUROFIRANY”, w tym z zasadami rezerwacji produktów za pośrednictwem strony internetowej
www.eurofirany.com.pl, a w przypadku ich akceptacji zaznaczenie pola o treści „Oświadczam że zapoznałem się
z Regulaminem i akceptuje jego warunki”.

5.

W ciągu trzech dni roboczych Klient otrzyma informację o możliwości odbioru zarezerwowanego produktu
w wybranym Salonie Stacjonarnym, na wskazany przez Klienta w formularzu adres e-mail, a także w formie sms na
wskazany przez Klienta w formularzu nr telefonu.

6.

Klient może mieć zawarte jednocześnie dwie umowy rezerwacyjne, w których w sumie może zostać zarezerwowane
maksymalnie 10 produktów.

7.

Rezerwacja produktu nie obliguje do jego zakupu (zawarcia umowy sprzedaży). Klient może w dowolnym momencie
zrezygnować z Rezerwacji bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

8.

Zarezerwowany Produkt będzie możliwy do odebrania w Salonie Stacjonarnym (w godzinach otwarcia danego Salonu)
w ciągu 48 godzin od otrzymania przez Klienta potwierdzenia jego przygotowania. Po tym czasie Rezerwacja zostanie
anulowana.

9.

W okresie obowiązywania Rezerwacji Klient może zawrzeć w Salonie Stacjonarnym umowę sprzedaży produktu
objętego Rezerwacją. Umowa sprzedaży zawarta w Salonie Stacjonarnym nie stanowi umowy zawieranej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. z dnia 21
lutego 2020 r., Dz. U. 2020 poz. 287 z późn. zm.), wobec czego Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od takiej
umowy sprzedaży na zasadach określonych ww. ustawie.

10. Umowa sprzedaży w Salonie Stacjonarnym może zostać zrealizowana pomimo wygaśnięcia Rezerwacji. Niniejsza
możliwość uzależniona jest od dostępności danego produktu w Salonie Stacjonarnym.
11. Ewentualne zwroty i reklamacje produktów rozpatrywane są zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym Salonie
Stacjonarnym, w którym zawarta została umowa sprzedaży.
12. „EUROFIRANY” informują, że z przyczyn technicznych może nastąpić czasowe ograniczenie korzystania z opcji
Rezerwacji produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, o czym Klienci zostaną poinformowani stosownym
komunikatem na stronie Sklepu Internetowego.

