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Reklamacje, zwroty i wymiana usługi „Wypromuj się w SLYFE” 

1. Zwrot wykupionej usługi  

Z uwagi na charakter dostępnej usługi, kupowanej wyłącznie internetowo poprzez stronę „Wypromuj 

się w SLYFE” oraz faktu, że wypromowanie się na portalu SLYFE dotyczy konkretnej osoby lub 

podmiotu, czyli Użytkownika-Kupującego, zwrot wykupionej usługi jest niezasadny i niemożliwy. 

2. Wymiana wykupionej usługi  

Usługa zakupiona na stronie „Wypromuj się w SLYFE”, dostępnej pod adresem 

www.slyfe.pl/wypromujsie podlega wymianie w przeciągu 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty na 

konto Sprzedawcy. Wymiana wiąże się wyłącznie z możliwością zmiany okresu promowania się na 

stronie głównej portalu SLYFE. Po upływie wyżej wskazanego terminu, wymiana konkretnej usługi jest 

niemożliwa. 

Użytkownik-Kupujący zostanie poinformowany o aktywacji zakupionej usługi, w chwili gdy miniatura 

profilu Użytkownika pojawi się w sekcji „Wypromuj się”, dostępnej w Panelu Użytkownika. Jeśli przed 

akceptacją zaproponowanego widoku, Użytkownik podejmie decyzję o zmianie okresu promowania 

się (do wyboru: 3, 7, 14 i 30 dni), prosimy niezwłocznie o napisanie maila z taką informacją na adres 

sklep@slyfe.pl. Po otrzymaniu wiadomości elektronicznej o zmianie, w przeciągu 7 dni poinformujemy 

Użytkownika-Kupującego o zwrocie kosztów, wynikających z różnicy pomiędzy możliwymi terminami 

promowania się lub poprosimy mailowo o otrzymanie dopłaty za droższą usługę.  

W tytule wiadomości mailowej z prośbą o wymianę wykupionej usługi prosimy napisać „Zmiana okresu 

promowania się”.  

3. Reklamacje 

Jeżeli sprzedana usługa nie działa – jest problem z aktywacją lub miniatura profilu nie wyświetla się 

poprawnie na stronie głównej, Kupujący może: 

1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, 

2) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i poprosić o zwrot kosztów 

 

Kupujący może złożyć reklamację, wysyłając maila na adres sklep@slyfe.pl. W tytule wiadomości 

mailowej prosimy napisać „Reklamacja”.  

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia 

doręczenia mu reklamacji w formie elektronicznej.  

 

4. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów, wynikłych w związku ze sprzedażą 

towarów, na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 

Konsument/Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji  

i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: 

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie 

sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, 
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2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie 

postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym  

a Sprzedawcą, 

 

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji 

społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji  

i dochodzeń roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://uokik.gov.pl/.  
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