
 

Niniejsze warunki zwrotów i reklamacji stanowią integralną część Regulaminu sklepu 
dostępnego pod adresem www.rsqmotion.com 

 
ZWROTY 

 

1. Konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej 
działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej 
charakteru zawodowego, może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, składając 
oświadczenie woli w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia objęcia rzeczy 
w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż 
przewoźnik. 

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a odstępujący od 
umowy jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. 
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, 
w którym dokonano odstąpienia od umowy. 

3. Odstępujący od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru 
będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do 
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać listownie w wersji papierowej 
pod wskazany w § 1 pkt 1 adres albo przesłać przy pomocy poczty elektronicznej na adres 
e - mail: support@rsqmotion.com lub kontaktując się telefonicznie na nr +48 534 154 
906. Oświadczenie może zostać przesłane na wzorze formularza odstąpienia od umowy, 
który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

5. Skutki odstąpienia od Umowy: 
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa 

się za niezawartą. 
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane 
przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem 
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta 
sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia 
oferowany przez Sprzedawcę. 

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod 
płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, 
chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie 
się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. 



 

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania 
Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, 
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w 
niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym 
poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie 
zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. 

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu 
Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w 
zwykłym trybie odesłany pocztą. 

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z 
korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia 
charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

6. Przedsiębiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy za zasadach ogólnych 
przewidzianych w kodeksie cywilnym z uwzględnieniem § 4 ust. 5 niniejszego 
Regulaminu. 
 

REKLAMACJE 
 
1. Produkty oferowane przez RSQ są produktami oryginalnymi, nowymi i niewadliwymi. 
2. W przypadku gdy dostarczony Produkt lub usługa posiada wadę fizyczna lub prawną, 

Klient ma prawo złożyć reklamację wraz ze wskazaniem żądania: 
a. obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy, chyba że RSQ niezwłocznie i bez 

nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad 
albo wadę usunie. Jeżeli Klientem jest konsument lub osoba fizyczna zawierająca 
umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy 
wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, może zamiast 
zaproponowanego przez RSQ usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od 
wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie 
rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez powyższego Klienta jest 
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem 
proponowanym przez RSQ; 

b. wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. RSQ może odmówić 
zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową 
rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu 
z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby 
nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca inny niż osoba fizyczna 
zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z 
treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, RSQ może 



 

odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy 
koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru. 

3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji poprzez przesłanie w terminie 14 dni 
od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją drogą elektroniczną zgłoszenia 
reklamacyjnego na adres: support@rsqmotion.com, pisemnie na adres wskazany w 
pkt I.1 lub telefonicznie na numer telefonu podany w § 1 pkt. 3. Reklamacja powinna 
zawierać:  

a. imię i nazwisko/ nazwę firmy,  
b. adres zamieszkania lub adres siedziby firmy, 
c. adres poczty elektronicznej,  
d. opis przedmiotu reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy 

reklamacja  
e. okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega 

reklamowany problem), ewentualnie jakich cech lub funkcji System Motion lub 
jego części nie posiada/ nie posiadają, a według zapewnień lub według sposobu 
przedstawienia go Klientowi miał posiadać.  

4. RSQ Technologies sp. z o.o. rozpatruje reklamację w terminie 30 dni kalendarzowych od 
dnia jej otrzymania. O jej rezultacie RSQ Technologies sp. z o.o. niezwłocznie zawiadomi 
Klienta na adres mailowy podany w zgłoszeniu. 

5. System RSQ Motion lub jego poszczególne części, powinny być zapakowane w 
oryginalne opakowanie, na którym umieszczony jest numer ID (numer identyfikacyjny); 
brak podania numeru ID zwracanego lub reklamowanego Systemu Motion uniemożliwia 
pozytywne rozpatrzenie reklamacji lub zwrotu produktu.  

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia – 
przed rozpoznaniem reklamacji RSQ zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we 
wskazanym zakresie 

7. Gwarancja 
a. Produkty objęte są gwarancją przez okres 2 lat od daty otrzymania zamówienia 

obejmującą odpowiednią konstrukcję, wykonanie i materiały użyte do ich 
produkcji.  

b. W okresie gwarancji, bez opłat za robociznę i części, naprawimy lub wymienimy 
wadliwy produkt lub wszelkie wadliwe części. 

c. Gwarancja nie obejmuje żadnego z poniższych: 
i. Kosztów transportu oraz ryzyka związanego z transportem. 
ii. Kosztów napraw i wad, które powstały w wyniku napraw wykonanych 

przez osoby nieuprawnione do przeprowadzania okresowych przeglądów 
i konserwacji. 

iii. Kosztów napraw i wad powstałych w wyniku nieprawidłowego użycia, 
niezgodnego z dołączoną instrukcją obsługi. 



 

iv. Awarii i zużycia akcesoriów lub innych elementów mocujących innych niż 
moduły główne (RSQ Motion Sensor, RSQ Motion Clicker, RSQ Motion Hub, 
RSQ Motion Travel Etui). 

v. Kosztów wynikających z nieprzyjęcia reklamacji (jeśli zostaną naliczone). 
vi. Szkód wszelkiego rodzaju, w tym szkód osobistych, spowodowanych 

przypadkowym lub niewłaściwym użyciem. 
d. W przypadku konieczności skorzystania z serwisu gwarancyjnego należy zwrócić 

się do sprzedawcy, u którego zakupiono produkt, lub bezpośrednio do firmy RSQ 
Technologies. Adres można znaleźć na opakowaniu, w instrukcji produktu lub u 
wyspecjalizowanego sprzedawcy. Jeśli masz trudności ze znalezieniem obsługi 
klienta, odwiedź naszą witrynę internetową (www.rsqmotion.com), aby uzyskać 
informacje kontaktowe. 

e. Naprawa lub wymiana w ramach gwarancji nie powoduje przedłużenia ani 
odnowienia okresu gwarancji. 

f. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

 


