
REGULAMIN ZWROTU TOWARU          
zakupionego w marketach Fimal 
 

1. Klienci Fimal mogą dokonać zwrotu pełnowartościowego produktu zakupionego w sklepie 
Fimal. Zwrot może zostać dokonany w dowolnym czasie, pod warunkiem, że produkt 
znajduje się w aktualnej ofercie sklepu. W tym celu należy w punkcie Informacji okazać 
oryginał zakupu (dokument fiskalny tj. faktura, paragon). 

2. Zwrotu towaru można dokonać tylko w tym sklepie Fimal, w którym towar został zakupiony. 
3. Zwrotu towaru można dokonać, gdy spełnione są łącznie wszystkie następujące warunki: 

 Klient posiada dowód zakupu (paragon lub faktura), 
 towar posiada oryginalne i nieuszkodzone opakowanie fabryczne, 
 towar jest kompletny, tzn. musi zawierać wszystkie dołączone do niego w momencie 

zakupu elementy, 
 w przypadku tekstyliów towar posiada oryginalne metki, 
 towar nie nosi żadnych śladów użytkowania, 
 w przypadku towarów pakowanych w paczki (takich jak np. płytki, panele, kamień 

dekoracyjny itp.) zwrot jest możliwy tylko w całych opakowaniach, 
 towar jest w bieżącej ofercie marketu. 

4. Zwrotowi nie podlegają takie produkty jak: 
 rośliny żywe, kwiaty sztuczne,  
 towary cięte z metra, 
 akumulatorki, baterie, 
 żarówki, 
 artykuły chemii gospodarczej i ogrodniczej, 
 artykuły w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania tracą swoje 

właściwości, 
 farby  z mieszalnika, 
 pojedyncze płytki i panele, 
 towary z ekspozycji, 
 towary objęte wyprzedażą, 
 towary, których termin ważności już upłynął lub upływa w ciągu najbliższych 30 dni, 
 towary na zamówienie. 

5. Za zwrócony towar klient otrzymuje jego równowartość widniejącą na dowodzie zakupu w 
taki sam sposób, w jaki dokonał płatności (zwrot gotówki, zwrot na kartę 
płatniczą/kredytową). 

6. Uprawnienie do zwrotu towaru pełnowartościowego nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie 
zawiesza uprawnień konsumenckich dotyczących niezgodności rzeczy sprzedanej z umową 
wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Fimal zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania zwrotów niespełniających wyżej 
wymienionych warunków. 

8. Fimal zastrzega sobie prawo do zmian wyżej wymienionych zasad. 


