
REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ - UBRANIA SPECJALNE XENON PL 

1. Zamówienia należy przesyłać na specjalnie stworzonym formularzu 
zamówień, który wysyłany jest do pytającego wraz z ofertą cenową.  

2. Na formularzu zamówienia obowiązkowe do uzupełnienia są następujące 
pola: 

a. data złożenia zamówienia; 
b. datę faktury/realizacji; 
c. zamawiający; 
d. adres dostawy (jeśli jest inny niż adres zamawiającego); 
e. płatnik (jeśli jest inny niż zamawiający); 
f. osoba kontaktowa (imię i nazwisko oraz numer kontaktowy); 
g. warunki płatności; 
h. rodzaj emblematów - PSP, OSP, STRAŻ (w przypadku napisu 

„STRAŻ”, klient otrzymuje małe napisy „OSP”, a duże „STRAŻ”) 
i. rozmiary.  

3. Niekompletne formularze nie będą mogły być realizowane, co spowoduje 
wydłużenie procesu przyjmowania zamówień.   

4. Zamawiający zobowiązany jest podawać rozmiary ubrań zgodnie 
z tabelą rozmiarów dostarczoną przez producenta. Rozmiary w inny 
formacie nie będą akceptowane.  

5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu wymian.  
6. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dobrany rozmiar 

przez użytkownika.  
7. Dystrybutor udziela gwarancji na ubranie specjalne na okres 36 miesięcy 

licząc od dnia sprzedaży.   

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN WYMIAN 

1. W ramach wartości zamówienia z uwagi na błędnie dobrane rozmiary 
podlega maksymalnie 20% całego zamówienia.  

2. W przypadku wymiany większej niż 20% całego zamówienia koszt 
administracyjny każdego wymienianego kompletu ubrania to 30,00 
złotych netto.  

3. Wymianie podlegają wyłącznie ubrania nieużywane, nieuszkodzone, 
niepodpisane, nieoznakowane wraz z oryginalnymi opakowaniami 
foliowymi, chroniącymi ubranie przed zabrudzeniami. 

4. Do każdej paczki należy dołożyć uzupełniony protokół wymiany, 
a ubrania powinny być umieszczone w oryginalne opakowania foliowe 
zgodnie z rozmiarem oraz rodzajem (kurtka, spodnie) na metce.    

5. Czas wymiany określa dystrybutor, w zależności od dostępności 
rozmiarów. 

6. Do wymienianych ubrań nie należy dołączać nakolanników oraz 
emblematów na rzep – dotyczy wyłącznie ubrania specjalnego XENON PL 

7. Koszty transportu wymiany towaru w każdym przypadku pokrywa 
wymieniający, wyjątek (gdzie koszty wymiany pokrywa KADIMEX S.A.) 
stanowi TYLKO sytuacja, w której doszło do błędnego spakowania lub 
umieszczenia błędnej metki wynikająca z pomyłki dystrybutora lub 
producenta.  

8. Wymiany należy zgłaszać w ciągu 14 dni roboczych od daty dostawy. 

HARMONOGRAM WYMIAN 

1. Wymiana w pierwszej kolejności powinna być zgłoszona do dystrybutora 
na adres mailowy: msekalska@kadimex.pl  

2. Zgłoszenie mailowe musi zawierać prawidłowo uzupełniony protokół 
wymiany towaru stanowiący załącznik do tego harmonogramu. 

3. Po przyjęciu zgłoszenia mailowego dystrybutor poinformuje Klienta o 
możliwości dokonania wymiany, bez tej informacji każda wysłana paczka 
zostanie zwrócona na adres nadawcy z obciążeniem go kosztami wysyłki. 

4. Gdy wymiana będzie gotowa do zrealizowania dystrybutor poinformuje 
Klienta, a ten winien będzie dostarczyć lub wysłać ubrania na wymianę. 
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