
Formularz Informacyjny zamówienia w Perfumesco.pl  

1. Główną̨ cechą świadczenia jest zawieranie umów sprzedaży produktów 
kosmetycznych i perfum między spółką̨ Glampact sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Solec 
81b/73a, 00-382 Warszawa zarejestrowanej pod numerem KRS 0000705026, NIP 
5223105425 („Sklep”) a Klientem.  

2. Głównymi sposobami porozumiewania się z Klientem są e-mail oraz telefon dostępny 
pod adresem www.perfumesco.pl/contact, istnieje też możliwość korespondencji 
pisemnej na adres Sklepu.  

3. Reklamacje mogą być zgłaszane na adres Sklepu.  
4. Łączna cena za wybrane produkty wraz z podatkami i wszelkimi dodatkowymi  

opłatami oraz kosztami dostawy opisana jako „koszt całkowity” widoczna jest w e- 
mailowym potwierdzeniu zamówienia oraz w 3 kroku zamówienia obok przycisku 
„zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.  

5. Klient może wybrać następujące formy płatności, za zamówione towary: 
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku  

realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu 
składania zamówienia w Sklepie, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu 
środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);  

b) przelewem za pośrednictwem Tpay (w tym przypadku realizacja zamówienia 
rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w 
Sklepie, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek 
bankowy Sprzedawcy);  

c) gotówką za pobraniem, płatność dla dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym 
przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po zakończeniu 
przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie);  

d) gotówką przy odbiorze własnym (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego 
przygotowanie do odbioru zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu 
składania zamówienia w Sklepie);  

e) kartą płatniczą (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po 
zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie, zaś wysyłka 
dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).  

6. Sklep nadaje przesyłki wyłącznie na terenie Polski. Sklep zobowiązuje się dokonać 
wysyłki w najkrótszym możliwym terminie.  

7. Zamówienia, za które płatność została zaksięgowana na rachunku bankowym Sklepu 
w dni robocze (pon-pt) do godziny 13:00, zostają wysłane jeszcze tego samego dnia, 
natomiast zamówienia za które płatność została zaksięgowana w dni robocze (pon-
pt) po godzinie 13:00, zostaną wysłane w następnym dniu roboczym.  

8. Sprzedawca prosi Klientów o sprawdzanie zawartości przesyłki w obecności kuriera. 
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru uprzejmie prosimy o 
spisanie z kurierem doręczającym protokołu szkody firmy kurierskiej i przesłanie go w 
formie skanu lub zdjęcia na adres sklep@perfumesco.pl lub dostarczenie w inny 
wybrany przez Klienta sposób. Spisanie protokołu nie jest jednak warunkiem 
koniecznym do zwrotu towaru na podstawie punktu 2 lub jego reklamacji.  

9. Kupującemu przysługuje prawo do:  
1. a)  zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania  



przyczyny;  

2. b)  reklamacji towaru;  
10. Sklep ma obowiązek dostarczenia Klientowi, zamówionego przez niego towaru 

zgodnego ze złożonym zamówieniem oraz bez wad.  

 


