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Załącznik nr 5 do Regulaminu Portalu: biznes.ktr.pl 

Regulamin zwrotów 

Na potrzeby niniejszego regulaminu wprowadza się następujące definicje:  

Regulamin – niniejszy regulamin określa Warunki Zwrotu. 

Komputronik Biznes– Komputronik Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Wołczyńska 37, 60-003 

Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy  Poznań – Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000008979, NIP 8951744690, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym 5 010 000,00 PLN; 

Odbiorca – przedsiębiorca, podmiot niebędący konsumentem, tj. dokonujący czynności prawnej związanej 

bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, nabywający Produkty lub usługi w Komputronik 

Biznes wyłącznie w związku z działalnością zawodową lub gospodarczą zgodnie z Warunkami Współpracy 

Strona – Komputronik Biznes lub Odbiorca 

Produkt – Produkty z oferty handlowej Komputronik Biznes nabyty zgodnie z umową sprzedaży przez Odbiorcę 

od Komputronik Biznes; 

Portal - Serwis internetowy działający pod adresem https://biznes.ktr.pl/ prowadzony przez Komputronik Biznes, 

który umożliwia świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na zapewnieniu dostępu online do zasobów 

informacyjnych, w tym zgłoszeń zwrotów 

Opłata z tytułu obsługi zwrotu - koszt związany z usługą obsługi zwrotu, w wysokości minimum 6 % wartości 

produktu netto i nie niższej niż 50,00 PLN netto (pięćdziesiąt złotych netto) za każdą sztukę zwracanego produktu. 

Formularz zwrotu – dokument otrzymany przez Odbiorcę od Pracownika Komputronik Biznes, który należy 

wydrukować oraz załączyć do wysyłanej paczki. 

Etykieta zwrotu – Etykietą zwrotu nazywamy opis na liście przewozowym / paczce, który zawiera poniższe dane: 

Komputronik S.A. / Zwroty 

Krzysztofa Kolumba 8 

62-052 Komorniki 

Nr dokumentu zakupu ________________ 

 

 

1. Kwalifikacja Produktu i przyczyna zwrotu 

1.1. Komputronik Biznes nie przyjmuje zwrotów: 

• Otwartego oprogramowania i oprogramowania cyfrowego dostarczanego drogą elektroniczną, 

• Otwartych nagrań audio video, 

• Otwartych Produktów higienicznych, 

• Produktów używanych, 

• Produktów wyprzedażowych, 

• Produktów sprowadzanych na zamówienie, 

• Produktów przerobionych na życzenie ( np. zestawy komputerowe wg specyfikacji). 

https://biznes.ktr.pl/
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1.2. Komputronik Biznes dopuszcza możliwość zwrotu Produktu nowego, nie noszącego śladów używania, w 

przypadku wystąpienia następujących sytuacji: 

• Niezgodność Produktu z opisem zawartym w zakładce Cechy produktu na Portalu, 

• Błąd Komputronik Biznes w zamówieniu (niewłaściwy Produkt, błędna ilość), 

• Błąd Odbiorcy w zamówieniu (niewłaściwy Produkt, błędna ilość). 

 

1.3. Komputronik Biznes dopuszcza możliwość zwrotu Produktu zakupionego jako nowy, dla którego w momencie 

odbioru stwierdzono, iż: 

• Produkt nosi ślady używania, a w momencie zakupu nie miał oznaczenia „Wyprzedaż”, 

• Produkt jest uszkodzony*, niesprawny, nie działa od nowości - pod warunkiem, że produkt objęty jest 

wewnętrzną procedurą DOA producenta/dostawcy Komputronik Biznes. 

 

*nie dotyczy uszkodzeń w transporcie, czyli: 

Wszelkich uszkodzeń Produktów lub ich opakowań powstałe w czasie transportu, które należy zgłosić 

bezpośrednio do przewoźnika i spisać wspólnie z kurierem protokół szkodowy zgodnie z procedurami 

reklamacyjnymi przyjętymi u tego przewoźnika. Niezastosowanie się przez Odbiorcę do procedur reklamacyjnych 

firmy transportowej uprawnia Komputronik Biznes do odmowy przyjęcia zwrotu. Bez względu na postanowienia 

punktu 1.2 oraz 1.3, w sytuacji uszkodzeń powstałych w czasie transportu do rozpoznania zwrotu  

z przyczyny uszkodzenia Produktu lub jego opakowania w czasie transportu niezbędny będzie poprawnie 

wypełniony i podpisany protokół szkodowy (z zaznaczeniem, że opakowanie budzi zastrzeżenia) sporządzony w 

obecności kuriera przewoźnika. 

2. Zgłoszenie zwrotu 

Odbiorca, który zamierza skorzystać z uprawnienia do zwrotu Produktu zobowiązany jest dokonać zgłoszenia na 

warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2.1. Termin zgłoszenia zwrotu: 

Zgłoszenie zwrotu powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu nieprawidłowości, ale nie później niż w 

terminie 3 dni roboczych od daty dostarczenia przesyłki przez Komputronik Biznes. Zwroty zgłaszane po 

upływie tego terminu nie będą uwzględniane. 

 

2.2. Rejestracja zwrotu: 

Odbiorca, który zamierza zgłosić zwrot, zobowiązany jest do skontaktowania się drogą mailową na adres 

cuw.zwroty@komputronik-biznes.pl w celu ustalenia ścieżki zwrotu. 

2.3. Procedura zwrotu 

2.3.1. Pracownik Komputronik Biznes po otrzymaniu zgłoszenia mailowego, o którym mowa w pkt. 2.2., 

przekazuje zwrotnie na maila informację o statusie rozpatrzonego wniosku. 

2.3.2. Komputronik Biznes zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku na każdym etapie procedury. 

2.3.3. Po dokonaniu Autoryzacji zwrotu, pracownik Komputronik Biznes w odpowiedzi przekazuje 

wypełniony formularz, który należy wydrukować i załączyć do przesyłki wraz z adresem, na który klient 

powinien odesłać zwracany produkt.  

2.3.4. Komputronik Biznes zastrzega sobie prawo do obciążenia Odbiorcy opłata z tytułu obsługi zwrotu.  

2.3.5. W przypadku obciążenia Odbiorcy opłatą za zwrot produktu, pracownik Komputronik Biznes w 

momencie potwierdzenia przyjęcia zwrotu przez magazyn informuje klienta o wartości obciążenia, 

obliczonej na podstawie stanu technicznego zwracanego produktu (zgodnie z poniższą tabelą stanu 

produktu), powiększonej o kwotę opłaty z tytułu obsługi zwrotu, wraz z kwalifikacją stanu produktu. 

2.3.6. Ocena stanu produktu jest dokonywana jednostronnie przez Komputronik Biznes i jest wiążąca. 
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Tabela opisująca wartość obciążenia na podstawie stanu produktu 

LP STAN PRODUKTU WARTOŚĆ 

OBCIĄŻENIA  

% wartości netto 

produktu 

0 Nowy produkt w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu 6% 

1 Otwarte opakowanie - nie wyprzedaż 4%* 

2 Produkt jak nowy otwarte/uszkodzone opakowanie 12%* 

3 Produkt noszący minimalne ślady używania, mało widoczna rysa/y 20%* 

4 Produkt noszący ślady używania na więcej niż jednym elemencie (ekran, 

obudowa, itd.) 

30%* 

5 Produkt noszący widoczne ślady używania w tym uszkodzenia mechaniczne 

odpryski, pęknięcia mający braki wyposażenia 

50%* 

6 Produkt noszący wyraźne ślady używania w tym uszkodzenia mechaniczne, 

funkcjonalny i działający 

60%* 

7 Produkt w dowolnym stanie wizualnym, nie działający, konieczna naprawa o 

istotnym koszcie wobec wartości sprzętu lub przeznaczenie na części 

zamienne. 

100%* 

 

*W przypadku produktu o stanie z punktów 1-6, Komputronik Biznes obciąża klienta dodatkowym kosztem 

wpisanym w kolumnie „Obciążenie” tj. w przypadku stanu 1 – „Otwarte opakowanie” klient otrzyma fakturę na 

kwotę 10% wartości netto produktu (jako suma 6% opłaty z tytułu obsługi zwrotu oraz 4% wartości netto 

produktu) 

** W przypadku produktu o stanie 7, klient otrzyma fakturę na kwotę wartości netto produktu, tj. 100%, bez 

dodatkowej opłaty z tytułu obsługi zwrotu. 

3. Przesyłka zwrotu 

3.1. Przyjmuje się, że Odbiorca, który zdecydował się na przesyłkę zwrotu Akceptuje warunki Autoryzacji zwrotu, w 

tym opłatę z tytułu obsługi zwrotu , jeśli została naliczona, zgodnie z punktem 2.3.5. oraz z uwzględnieniem tabeli 

stanu produktu punkt 2.3.6 

 

3.2. Odbiorca zobowiązany jest dokonać zwrotu niezwłocznie po otrzymaniu Autoryzacji, przy czym za 

nieprzekraczalny termin uznaje się 3 dni robocze od daty otrzymania Autoryzacji. 

 

3.3. Odbiorca wysyła paczkę ze zwrotem za pośrednictwem firmy przewozowej lub spedycyjnej lub dostarczając 

osobiście na adres magazynu wskazany przez Pracownika Komputronik Biznes wraz z wydrukowanym 

formularzem otrzymanym od Pracownika Komputronik Biznes. 

 

3.4. Do momentu protokolarnego odbioru przez Komputronik Biznes, klient bierze na siebie ryzyko i odpowiada 

ze wszelkie możliwe uszkodzenia; zobowiązuje się do ubezpieczenia przesyłki na swój koszt 

 

3.5. Paczka powinna zawierać otrzymany formularz zwrotu oraz zawierać zwracany Produkt. 

 

3.6. W przypadku wysłania produktu bez autoryzacji lub / oraz bez załączonego formularza, zwrot po dodarciu 

zostanie przesłany z powrotem do klienta na jego koszt. 

 

3.7. Przesyłka zwracanego Produktu odbywa się na koszt i ryzyko Odbiorcy.  

 

3.8. Produkty powinny zostać odesłane w oryginalnym opakowaniu nie noszącym śladów uszkodzeń 

mechanicznych, w stanie umożliwiającym jego dalszą odsprzedaż. Ponadto Produkt powinien zostać 

zabezpieczony przed wszelkiego rodzaju zniszczeniem, w tym: mechanicznym, chemicznym oraz 

elektrostatycznym na czas transportu na koszt i ryzyko Odbiorcy. 
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3.9. Komputronik Biznes zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Przesyłki uszkodzonej w jakikolwiek sposób w 

trakcie transportu. W takiej sytuacji Komputronik Biznes sporządzi przy udziale kuriera protokół odmowy przyjęcia 

przesyłki wskazując przyczynę odmowy. 

 

3.10. Odbiorca ma obowiązek wskazania adresu zwrotnego, na który ma zostać przesłany Produkt po rozpatrzeniu 

wniosku o zwrot. Niewskazanie adresu powoduje, że zwrot zostanie pozostawiony bez rozpoznania. 

  

4. Rozpoznanie zwrotu 

4.1. Termin: 

Komputronik Biznes zobowiązuje się rozpoznać zwrot w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania 

prawidłowo zgłoszonej przesyłki od Odbiorcy. W przypadku braku możliwości rozpoznania zwrotu w ww. 

terminie, termin ten może ulec przedłużeniu, o czym Komputronik Biznes zobowiązuje się poinformować 

Odbiorcę poprzez e-mail. Wskazany przez Komputronik nowy termin realizacji jest wiążący dla Stron. 

Przyjmuje się, że osoba wskazana do kontaktu przez Odbiorcę w mailu jest upoważniona do Odbioru 

tego rodzaju informacji (opisanych w niniejszym Regulaminie) od Komputronik Biznes. 

 

4.2. Informacja o uwzględnieniu zwrotu: 

Dział zwrotów weryfikuje stan Produktu oraz zapoznaje się z zamieszczonym w treści maila powodem 

zwrotu i na tej podstawie podejmuje ostateczną decyzję o pozytywnym / negatywnym rozpatrzeniu 

zwrotu. Pracownik Komputronik Biznes przekazuje informację o wyniku rozpatrzenia zwrotu na adres 

email Odbiorcy. 

 

4.3. Rozliczenie zwrotu: 

4.3.1. Komputronik Biznes zatrzyma Produkty nadające się do ponownej odsprzedaży, wystawi stosowne 

dokumenty celem dokonania korekty oraz zwrotu pieniędzy. 

 

4.3.2. W przypadku obciążenia Odbiorcy kosztami, o których mowa w pkt. 4.4.2. poniżej Pracownik 

Komputronik Biznes, po otrzymaniu takiej informacji z Działu zwrotów, wystawi fakturę tytułem: Opłata 

transakcyjna za zwrot towaru, wysokość opłaty 50,00 PLN netto (pięćdziesiąt złotych netto) za każdą 

sztukę Produktu, którego zwrot nie został uwzględniony. 

 

4.4. Informacja o nieuwzględnieniu zwrotu: 

4.4.1. Komputronik Biznes zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia zwrotu z jakiejkolwiek przyczyny. 

Nieuwzględnienie zwrotu nastąpi w każdym przypadku stwierdzenia przez Komputronik Biznes 

rozbieżności pomiędzy opisem stanu Produktu i przyczyny zwrotu zawartym w mailu, a stanem produktu 

po weryfikacji przesyłki ze zwrotem.  

 

4.4.2. W przypadku nieuwzględnienia zwrotu Komputronik Biznes zastrzega sobie prawo do obciążenia 

Odbiorcy opłatą z tytułu obsługi zwrotu w kwocie 50,00 PLN netto (pięćdziesiąt złotych netto) za każdą 

sztukę Produktu.  

 

4.4.3. Komputronik Biznes poinformuje Odbiorcę o nieuwzględnieniu zwrotu oraz naliczeniu opłat, o 

których mowa w pkt. 4.4.2. powyżej, wysyłając wiadomość na adres email.  

 

4.4.4. Informacja o nieuwzględnieniu zwrotu jest jednoznaczna z wezwaniem do odbioru Produktu ze 

wskazanego magazynu.  

 

4.4.5. Odbiorca może odebrać Produkt z magazynu Komputronik Biznes osobiście, zlecić we własnym 

zakresie odebranie Produktu przez firmę przewozową lub spedycyjną lub zlecić wysyłkę przez 

Komputronik Biznes (co wiąże się z obciążeniem za koszt transportu zgodnie z cennikiem firmy 

transportowej). 

 

4.4.6. Ryzyko utraty, uszkodzenia, zniszczenia Sprzętu w czasie transportu, jak również ewentualne 

opóźnienia w transporcie, nie obciążają Komputronik Biznes, a jego odpowiedzialność z tego tytułu jest 

wyłączona w pełnym zakresie.   
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4.4.7. Jeżeli Odbiorca nie odbierze/nie zleci odbioru Produktów w terminie 3 miesięcy od daty 

przekazania mu informacji o nieuwzględnieniu zwrotu, Komputronik Biznes będzie miał prawo według 

własnego wyboru: dokonać likwidacji Produktów lub zachowania ich na stanie jako właściciel bez prawa 

Odbiorcy do żądania od Komputronik Biznes jakichkolwiek należności. W przypadku braku odbioru/braku 

zlecenia odbioru Produktów przez Odbiorcę w ww. terminie, bez względu na przyczynę, na Komputronik 

Biznes automatycznie, bezwarunkowo i nieodwołalnie przechodzi prawo własności Produktów, a 

Odbiorcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Komputronik Biznes. 

 

4.4.8. Jeżeli Odbiorca zleci wysyłkę przez Komputronik Biznes, Komputronik Biznes wyśle ją za 

pośrednictwem współpracującej firmy przewozowej lub spedycyjnej współpracującej z Komputronik 

Biznes, w ciągu 3 dni roboczych od momentu zlecenia, na koszt Odbiorcy. 

 

5. Naliczenie podatku: 

Podatek od towarów i usług (VAT) Wszelkie kwoty wskazane w treści regulaminu podane są w kwocie 

Netto. Kwoty, którymi zostanie obciążony Odbiorca, zostaną powiększone o wartość podatku od towarów 

i usług (VAT) według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury. 

 


