
Regulamin  zwrotów - RMZ 
(Podmioty Gospodarcze)  

Regulamin – niniejszy regulamin określający Warunki Zwrotu Produktów przez Odbiorców. 

Komputronik – spółka pod firmą Komputronik S.A. z siedzibą  w Poznaniu, adres: ul.  Wołczyńska 37, 

60-003 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru  Sądowego przez  Sąd Rejonowy  

w  Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000270885, NIP 

9720902729, o kapitale zakładowym w pełni opłacony m 979 397,40 z łotych, posiadającą status dużego 

przedsiębiorcy.  

Odbiorca – przedsiębiorca, osoba niebędąca  konsumentem,  tj.  dokonująca  czynności  prawnej 

związanej bezpośrednio z  jej działalnością gospodarczą lub zawodową , nabywająca Produkty  lub usługi  

w Komputronik wyłącznie w związku z działalnością zawodową lub gospodarczą zgodnie z Warunkami 

Współpracy, przy czym odbiorcą nie jest osoba  fizyczna   zawierająca umowę bezpośrednio związaną  z jej 

działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru 

zawodowego.  

Strona – Komputronik lub Odbiorca. 

Produkt – Produkty z oferty handlowej Komputronik prezentowanej na  Portalu;  nabyte  zgodnie  z treścią 

postanowień umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Odbiorcą, a Komputronik.  

Portal - Serwis internetowy działający pod adresem https://www.komputronik.plprowadzony przez 

Komputronik, który umożliwia świadczenie  usług drogą elektroniczną polegających na zapewnieniu 

dostępu online do zasobów informacyjnych oraz dokonywania zgłoszeń zwrotów nabytych Produktów;  

Opiekun – przedstawiciel Komputronik, którego dane zostały wskazane w wiadomości potwierdzającej 

złożenie  zamówienia w sekcji Ważne informacje oraz Pozostałe informacje , odpowiedzialny  za  

bezpośredni kontakt z Odbiorcą ;  

Formularz RMZ – obligatoryjny formularz, w którym Odbiorca, określa wszystkie niezbędne informacje  do 

zwrotu Produktu, służące w dalszej kole jności do podjęcia decyzji o autoryzacji i realizacji zwrotu.  

Opłata transakcyjna- opłata związana z obsługą zwrotu przez Komputronik, naliczana w przypadku 

uwzględnienia zwrotu.  

Opłata manipulacyjna – opłata związana z obsługą zwrotu przez Komputronik, naliczana w przypadku 

nieuwzględnienia zwrotu.  

DOA (Dead on Arrival) – procedura polegająca na wymianie Produktów, które okazały się wadliwe już 

w momencie ich dostarczenia do Odbiorcy.  

1. 

Kwalifikacja Produktu i przyczyna zwrotu  

1.1.Komputronik umożliwia  zwrot Produktu nowego, nie  noszącego śladów użytkowania z  wyłączeniem 

zwrotu Produktu w przypadku:  

- otwartego oprogramowania  zapisanego na trwałym nośniku informacji oraz

oprogramowania cyfrowego, w tym programu elektronicznego dostarczanego drogą 

elektroniczną, 



- otwartych nagrań audio video, 

- otwartych Produktów higienicznych, 

- Produktów używanych, 

- Produktów wyprzedażowych, w tym Produktów outletowych, 

- Produktów sprowadzanych na zamówienie, 

- Produktów przerobionych na życzenie  ( np. zestawy komputerowe wg specy fikacji), 

- Produktów, których uruchomienie, konfiguracja lub inne czynności podjęte przez Odbiorcę

spowodowały spadek ich wartości w porówna niu do ceny nabycia, 

- Produktów, których wartość gospodarcza (w tym cena ) uległa zmianie  lub Produktów, które 

straciły wartość gospodarczą. 

1.2. Komputronik dopuszcza w szczególności możliwość zwrotu Produktu zakupionego jako nowy, dla  

którego w momencie odbioru stwierdzono, iż jest niesprawny - pod warunkiem, że  produkt ten objęty 

jest procedurą DOA producenta/dostawcy Komputronik. Niniejszy zapis  nie dotyczy uszkodzeń 

powstałych w transporcie oraz uszkodzeń mechanicznych.      

Wszelkie uszkodzenia Produktów lub ich opakowań powstałe w czasie  transportu 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 do odmowy przyjęcia zwrotu. Bez 

względu na powyższe postanowienia punktu 1.2. powyżej w sytuacji uszkodzeń powstałych w czasie 

transportu do rozpoznania zwrotu z przyczyny uszkodzenia Produktu lub jego opakowania w czasie 

transportu niezbędny będzie także poprawnie wypełniony protokół szkodowy (z zaznaczeniem, że 

opakowanie budzi zastrzeżenia) sporządzony w obecności kuriera przewoźnika.  

1.3. Możliwość zwrotu Produktu, niezależnie od jego przyczyny,  uzależniona jest każdorazowo od decyzji 

Komputronik, podjętej po uprzedniej weryfikacji Produktu. 

2.  

Zgłoszenie zwrotu 

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

zgłoszenia na warunkach określonych w niniejszy m Regulaminie .  

2.1. Termin zgłoszenia zwrotu  

Zgłoszenie zwrotu powinno  nastąpić  nie późnie j niż  w terminie 7 dni roboczych od daty odebrania 

przesyłki przez Odbiorcę.  Zwroty  zgłaszane  po  upływie   tego  terminu  nie  będą uwzględniane. 

2.2. Rejestracja zwrotu  

     Odbiorca, który zamierza zgłosić zwrot, zobowiązany jest do jego rejestracji. Zwroty bez rejestracji nie  

będą przyjmowane.  

2.2.1. Rejestrując zwrot Odbiorca wypełnia  Formularz RMZ, który znajduje  się  na Portalu w 

miejscuSklep/Zwroty towarów 

2.2.2. W Formularzu RMZ Odbiorca określa: 

Dane Odbiorcy 

Data zgłoszenia 

NIP Odbiorcy 

Nazwa Odbiorcy 

Adres zwrotny, na który ma zostać  

przesłany Produkt w przypadku nie uwzględnienia reklamacji 

Osoba do kontaktu  

Numer telefonu 

Adres email 



Dane dot. zwracanego 

Produktu  

Numer faktury zakupu  

Data wystawienia faktury  

Nazwa produktu z faktury  

Indeks produktu z faktury  

Numer seryjny 

Cena netto z faktury 

Ilość sztuk do zwrotu  

Krótki, ale jednoznaczny opis  przyczyny zwrotu  

2.2.3. Po wybraniu „Wyślij zgłoszenie” for mularz zostanie przesłany do Opiekuna. 

2.3.  Autoryzacja zwrotu  

 Każdy zwrot musi być autoryzowany, zwroty bez autoryzacji nie będą  przyjmowane. 

2.3.1.Opiekun po otrzymaniu wypełnionego Formularza  RMZ, o którym mowa  w pkt. 2.2. powyżej, 

przekazuje zwrotnie na maila, który został wskazany w polu E- mail w Formularzu RMZ, infor mację o 

moż liwości bądź  braku możliwości zwrotu. Wiadomość będz ie zawierać for mularz z wypełnionym 

polem [Autoryzacja zwrotu] – TAK lub NIE , oraz datą w polu [Data autoryzacji] w for macie RRRR-MM-

DD. 

2.3.2. Jeśli [Autoryzacja zwrotu] jest pozytywna Opiekun nadaje i wpisuje w Formularzu RMZ  w 

polu: [Nr RMZ] unikalny numer zgłoszenia zwrotu.  

2.3.3. Komputronik zastrzega sobie prawo do obciążenia Odbiorcy kosztami [Opłata transakcyjna] 

związanymi z obsługą zwrotu, w wysokości 4  % wartości netto każdego zwracanego produktu , nie 

mniej niż 50,- PLN netto (pięćdz iesiąt złotych netto).  

W przypadku obciążenia Odbiorcy opłatą Opiekun w momencie  autoryzacji zwrotu wpisuje je j 

wysokość            w PLN netto w polu [Opłata transakcyjna za zwrot towaru].  

PRZYKŁAD części Formularza RMZ, którą wypełnia Opiekun handlowy:  

Autoryzacja zwrotu  TAK/NIE 

Nr RMZ np. DWG 000001/2018 

Data autoryzacji  2018-03-26 

Czy Opłata transakcyjna za 

zwrot towaru  

 TAK  

Wysokość Opłaty transakcyjnej

za zwrot 

towaru (netto)  

 

80,00 zł 

3.  

Przesyłka zwrotu 

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

zwrotu, w tym Opłatę transakcyjną za zwrot towaru, jeśli została naliczona. 

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

nieprzekraczalny termin uzna je się 3 dni od daty otrzymania Autoryzacji.  

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

dostarczając osobiście na adres magazynu Komputronik: 

Komputronik S.A. Magazyn - Dział 

zwrotów ul. Krzysztofa Kolumba 8, 62-052 

Komorniki  



3.4.Paczka powinna być oznaczona Etykietą Zwrotu oraz zawierać zwracany Produkt wraz z wydrukiem 

Formularza RMZ z nadanym numerem.  

3.5.Przesyłki nieoznaczone Etykietą Zwrotu nie będą  przyjmowane. Przesyłki bez wydruku For mularza 

RMZ              z nadany m numerem RMZ będą  bez rozpatrzenia odsyłane na adres nadawcy i na jego 

koszt.  

3.6.Przesyłka zwracanego Produktu odbywa s ię na koszt i ryzyko Odbiorcy, chyba że  Strony postanowią 

inaczej.  

3.7.Produkty powinny zostać odes łane w oryginalnym opakowaniu nie noszącym śladów uszkodzeń 

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

zabezpieczony przed zniszczeniem mecha niczny m, chemiczny m oraz elektrostatycznym na czas 

transportu na koszt i ryzyko Odbiorcy.  

3.8.Przesyłka uszkodzona w trakcie transportu ma prawo nie zostać przyjęta przez Komputronik. W 

takiej sytuacji Komputronik sporządzi przy udziale  kuriera protokół odmowy przyjęcia przesyłki 

wskazując przyczynę odmowy.  

3.9.Odbiorca ma obowiązek wskazania adresu zwrotnego, na  który ma zostać przesłany Produkt w 

przypadku uwzględnienia zwrotu. Niewskazanie adresu powoduje, że rekla macja zostanie 

pozostawiona bez rozpoznania.  

4.  

Rozpoznanie zwrotu 

  4 .1. Termin 

Komputronik zobowiązuje s ię rozpoznać  zwrot  w terminie  14  dni  od daty  otrzymania 

prawidłowo zgłoszonej przesyłki od Odbiorcy.  W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec 

przedłużeniu,  o  czym Komputronik zobowiązuje  się  poinfor mować  Odbiorcę  telefonicznie   lub 

mailem. Przyjmuje  się , że osoba wskazana do kontaktu przez Odbiorcę w Formularzu RMZ jest 

upoważniona do Odbioru tego rodzaju infor macji od Komputronik.  

4.2.Infor macja o uwzględnieniu zwrotu 

Komputronik przekaże infor mację  o uwzględnieniu zwrotu na adres email Odbiorcy wskazany 

w Formularzu RMZ.  

PRZYKŁAD: części For mularza RMZ, którą wypełnia Dział Zwrotów:  

Infor macja o uwzględnieniu zwrotu  TAK/NIE 

4.3. Rozliczenie  zwrotu  

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

dokumenty fiskalne celem dokonania  korekty i dokona zwrotu pieniędzy.Akceptacja niniejszego 

Regulaminu oznacza  uzgodnienie  warunków terminu obniżenia  podstawy opodatkowania VAT - w 

dacie wystawienia faktury korygującej, w związku z  uwzględniony m  zwrotem towaru, zgodnie z  

dyspozycją art. 29a ust. 13 ustawy o ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

(Dz .U. z 2021 r. poz . 685). 

4.3.2. W przypadku obciążenia Odbiorcy Opłatą transakcyjną na zwrot towaru, co wynika z 

informacji w For mularzu RMZ, Opiekun po otrzymaniu informacji  o wystawieniu korekty 

dotyczącej zwrotu, wystawia fakturę tytułem: Opłata transakcyjna za zwrot towaru , wysokość 

opłaty z Formularza RMZ.  

Termin płatności faktury 7 dni. Faktura zostanie wysłana na adres e mail wskazany w Formularzu 

RMZ.  

4.4. Informacja o nieuwzględnieniu zwrotu  

4.4.1. Jeżeli Komputronik po otrzymaniu przesyłki ze zwrotem, po weryfikacji, nie uzna zwrotu z 

uwagi na stan Produktu lub inne okoliczności niezależne od Komputronik, , wówczas przekaże 

informację na adres email Odbiorcy wskazany na Formularzu RMZ.  

4.4.2.Komputronik zastrzega sobie prawo do obciążenia Odbiorcy kosztami [Opłata manipulacyjna ] 

związanymi z obsługą zwrotu, w wysokości 50,- PLN netto ( pięćdzies iąt złotych netto).  



4.4.3.W przypadku obciążenia Odbiorcy Opłatą manipulacyjną Opiekun wystawia fakturę tytułem: 

Opłata manipulacyjna za zwrot towaru w wysokości 50,- PLN netto ( pięćdziesiąt złotych netto). 

Faktura zostanie wysłana na adres e ma il wskazany w Formularzu RMZ.  

4.4.4. Infor macja o nieuwzględnieniu zwrotu jest jednozna czna z wezwaniem do odbioru Produktu 

z magazynu Komputronik.  

4.4.5. Odbiorca może odebrać Produkt z magazynu Komputronik osobiście , zlecić we własny m 

zakresie odebranie Produktu przez fir mę przewozową lub spedycyjną lub zlecić wysyłkę przez 

Komputronik.  

4.4.5.1. Odbiorca może odebrać  Produkt w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania informacji o 

nieuwzględnieniu zwrotu. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu Komputronik będzie  

uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5 % 

średniej miesięcznej ceny wynajmu 1 m² powierzchni magazynowej w miejscowości jego 

przechowywania za każdy 1 m² zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana  

będzie proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.   

4.4.5.2. Jeżeli Odbiorca z leci wysyłkę przez Komputronik, Komputronik wyśle  ją  za pośrednictwem 

współpracującej fir my przewozowej lub spedycyjnej współpracującej z Komputronik.  

4.4.5.3. Odsyłka Produktu odbywa się na koszt i ryzyko Odbiorcy. Adresem do wysyłki jest adres 

wskazany w Formularzu RMZ; Komputronik zobowiązuje s ię odesłać  Produkt  w ciągu 3 dni od 

momentu otrzymania zlecenia wysyłki. 




