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Regulamin Usługi rejestracja produktu 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin Rejestracja produktu (dalej „Regulamin”) określa warunki świadczenia przez Beko 

S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 366, kod pocztowy 02-819, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000078147, NIP 525-20-73-573, REGON 013222874, BDO 000034099 z kapitałem zakładowym 10 

000 000 zł wpłaconym w całości, spółka będąca dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy 

z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

i zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014r z późn. zm) drogą 

elektroniczną usługi pod nazwą „Rejestracja produktu” (dalej: Usługa) w serwisach podstępnych na 

stronie www.rejestracjaproduktu.pl/beko oraz www.rejestracjaproduktu.pl/grundig.  

2. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z usług w nim opisanych podlega prawu polskiemu.  

3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego 

postanowień. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, nie powinien 

korzystać z serwisu internetowego www.rejestracjaproduktu.pl/beko (dalej: Serwis) pod 

adresem, którego Usługa jest świadczona.  

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Serwisie, należy przez to rozumieć stronę internetową 

dostępną pod adresem www.rejestracjaproduktu.pl/beko lub www.rejestracjaproduktu.pl/grundig.   

5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Usłudze rejestracja produktu, należy przez to rozumieć 

usługę, której zakres określa niniejszy Regulamin dostępną pod adresem 

www.rejestracjaproduktu.pl/beko lub www.rejestracjaproduktu.pl/grundig.  

6. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w Serwisie w sposób i formie, który umożliwia w 

dowolnym momencie jego wydrukowanie, uzyskanie, utrwalenie, wyświetlanie za pomocą 

systemu teleinformatycznego.  

7. Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych podmiotów trzecich. Beko nie ponosi 

odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z korzystania przez Użytkownika z tych stron 

internetowych, w tym za przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych przez te strony. 

Przed rozpoczęciem z ich korzystania Użytkownik powinien zapoznać się z udostępnionymi na 

nich dokumentami dotyczącymi użytkowania tych stron internetowych lub skontaktować się z 

ich właścicielem w celu uzyskania konkretnych informacji.  

 

Usługa Rejestracja produktu (dalej: Usługa) 

 

1. Rejestracja produktu to usługa świadczona drogą elektroniczną, w ramach której Użytkownik, 

który nabył produkt lub produkty marki Beko i następnie zarejestrował się w Serwisie ma 

możliwość:  

- przechowywać w formie elektronicznej podstawowe informacje na temat zarejestrowanych 

przez siebie produktów marki Beko oraz przechowywać w formie elektronicznej dowody ich 

zakupu, w tym dodawać, usuwać oraz przeglądać kupione i zarejestrowane produkty Beko, 

- pobierać certyfikat wydłużonej gwarancji związanej z promocją 2+3, elektroniczną kartę 

gwarancji; 
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- komunikować się z Beko w sprawie zarejestrowanych produktów poprzez wysyłanie i 

odbieranie wiadomości; 

- wyświetlać lub edytować poszczególne dane osobowe, zmieniać je, a także w inny sposób 

zarządzać swoim kontem, w tym decydować o jego usunięciu;  

2. Usługa może także stanowić element organizowanych przez Beko różnego rodzaju akcji 

promocyjnych, programów. W takim przypadku niniejszy Regulamin należy czytać łącznie z 

postanowieniami Regulaminu akcji promocyjnej, programu, w których Użytkownik 

zdecydował się wziąć udział.  

3. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne.  

4. Usługa dostępna jest dla zarejestrowanych użytkowników.  

5. Użytkownikiem Usługi może być tylko osoba pełnoletnia.  

 

 

Rejestracja konta w usłudze Rejestracja produktu i logowanie do konta 

 

1. Utworzenie i korzystanie z konta na stronie Rejestracjaproduktu.pl jest dobrowolne i bezpłatne.  

2. Aby utworzyć konto, Użytkownik powinien: 

a. wypełnić formularz dostępny na stronie www.rejestracjaproduktu.pl/beko lub 

www.rejestracjaproduktu.pl/grundig, do którego zostanie przekierowany po 

naciśnięciu linku opisanego jako „Zarejestruj się”. Wypełniając formularz 

Użytkownik zostanie poproszony o podanie: adresu e-mail, imienia, nazwiska oraz o 

ustanowienie hasła; 

b. zapoznać się, a następnie potwierdzić fakt zapoznania się i akceptacji postanowień 

niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola checkbox; 

c. kliknąć w widoczny pod formularzem przycisk opisany jako „Zarejestruj się”,  

d. aktywować konto poprzez kliknięcie linku przesłanego na adres e-mail podany przy 

wypełnianiu formularza. Link aktywacyjny jest ważny przez 60 (słownie: sześćdziesiąt) 

minut. Po upływie tego czasu Użytkownik w celu aktywowania konta powinien raz 

jeszcze wystąpić o przesłanie linku aktywacyjnego. Może to uczynić naciskając 

“Wyślij raz jeszcze link aktywacyjny” na stronie logowania Serwisu. 

Nieaktywowanie konta w terminie 90 dni powoduje, że zostaje ono usunięte i cały 

proces rejestracji należy powtórzyć.  

a. Podanie ww. danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do tego, by konto Użytkownika mogło 

zostać utworzone i by Usługa mogła być świadczona.  

b. Zapoznanie się i akceptacja Regulaminu jest warunkiem do zarejestrowania konta.  

c. Umowa o świadczenie usługi zostaje zawarta w chwili utworzenia konta, ale korzystanie z konta 

możliwe jest dopiero po wykonaniu czynności, o jakich mowa powyżej w punkcie 2 lit. d. 

d. Po aktywowaniu, logowanie do konta w Serwisie odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i 

ustanowionego hasła.  

 

 

Rejestracja produktu 

 

1. W celu zarejestrowania produktu, w zakładce opisanej jako „Zarejestruj produkt” należy 

wypełnić formularz wpisując wymagane parametry i dane dotyczące zakupionego produktu 

zgodnie z informacjami wyświetlanymi w poszczególnych polach formularz, tj. model lub 

SKU, numer seryjny, cenę nabytego urządzenia, datę zakupu oraz dołączyć dowód zakupu (np. 

faktury, paragonu) jako plik pdf, jpg, bmp, png o max. wielkości 5 MB, a następnie zapisać 

wszystkie dane poprzez naciśnięcie przycisku opisanego jako „Zapisz”.  

2. W celu zarejestrowania kolejnego produktu należy powtórzyć czynność opisaną w punkcie 

powyżej.  

 

 

Usunięcie konta 

 

http://www.rejestracjaproduktu.pl/beko
http://www.rejestracjaproduktu.pl/grundig
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1. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto, co jest równoznaczne z zakończeniem 

umowy i świadczeniem Usługi. Usunięcie konta, a tym samym zakończenie umowy jest 

nieodpłatne.  

2. Usunięcie konta powoduje, że Użytkownik traci dostęp do konta (nie będzie miał możliwości 

dalszego korzystania z Usługi) i do wszystkich materiałów i informacji w nim zgromadzonych. 

Przed usunięciem konta Użytkownik w razie potrzeby powinien pobrać niezbędne dla niego 

dokumenty – certyfikaty wydłużonej gwarancji, elektroniczną kartę gwarancji.  

3. Aby usunąć kont należy z zakładce „Moje konto” wybrać „Ustawienia”, a następnie wpisać 

hasło i ponownie je potwierdzić poprzez jego ponowne wpisanie, a następnie nacisnąć przycisk 

„Usuń konto”. 

4. Aby usunąć konto Użytkownik może także zwrócić się do Beko S.A. żądając usunięcie konta, 

które równoznaczne jest z zakończeniem umowy o świadczenie usługi. Wniosek o usunięcie 

konta należy kierować na adres e-mail: gwarancje@beko.com.pl  

5. Zarejestrowanie konta, po jego uprzednim usunięciu, przy użyciu takiego samego adresu email 

nie powoduje, że wszystkie uprzednio powiązane z tym adresem e-mail dane i informacje 

zostaną przywrócone.  

6. Usunięcie konta, a tym samym zakończenie umowy, nie powoduje utraty praw, jakie 

Użytkownik nabył przed jego usunięciem (przed zakończeniem umowy, np. prawa do 

wydłużonej gwarancji).  

7. Usunięcie konta z rejestracjaproduktu.pl/beko nie powoduje, że inne konta, o ile Użytkownik 

posiada w innych niż rejestracjaproduktu.pl/beko serwisach, których właścicielem jest Beko 

S.A. a prowadzonych dla tego samego adresu email – zostaną usunięte. 

8. Usunięcie konta z rejestracjaproduktu.pl/grundig nie powoduje, że inne konta, o ile Użytkownik 

posiada w innych niż rejestracjaproduktu.pl/grundig serwisach, których właścicielem jest Beko 

S.A. a prowadzonych dla tego samego adresu email – zostaną usunięte. 

9. W przypadku, gdy Użytkownik nie korzysta z konta przez okres co najmniej 1 roku, które 

zarejestrował i aktywował, np. nie rejestruje żadnych produktów, Beko ma prawo usunąć takie 

konto. Przed usunięciem, Beko powiadamia Użytkownika o zamiarze usunięcia konta 

wysyłając wiadomość na podany przy rejestracji adres e-mail. Jeżeli w terminie 7 (siedmiu) dni 

od otrzymania wiadomości Użytkownik nie poinformuje Beko w informacji zwrotnej albo 

poprzez kliknięcie załączonego w treści wiadomości linku, że chce dalej utrzymać konto, 

zostanie ono usunięte.  

 

 

Modyfikacja danych Użytkownika 

 

1. Użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych osobowych. 

2. W celi zmiany danych osobowych w zakładce „Moje konto” należy wybrać „Mój profil” 

dokonać zmiany danych i następnie w celu zapisania zmian nacisnąć przycisk “Zapisz”.  

 

 

Zmiana hasła 

 

W celu zmiany hasła w zakładce „Moje konto” należy wybrać „Mój profil”, a następnie w polu 

formularza opisanym jako „Aktualne hasło” podać aktualne hasło, i następnie w polu opisanym jako 

„Hasło” ustanowić nowe hasło i potwierdzić je przez powtórzenie w kolejnym polu „Potwierdź hasło”. 

Kolejno należy nacisnąć przycisk „Zapisz”. 

 

 

Korespondencja - wysyłanie i odbieranie wiadomości 

 

1. W zakładce „Wiadomości” użytkownik ma możliwość wysyłać wiadomości odnoszące się do 

zarejestrowanych produktów, odczytywać otrzymane odpowiedzi, redagować na nie 

odpowiedzi oraz je przeglądać, wyświetlać.  
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2. Aby wysłać wiadomość w sprawach dotyczących zarejestrowanych produktów, należy w 

zakładce „Moje konto” wybrać „Wiadomości”, a następnie „Wyślij nową wiadomość”. Po 

wyświetleniu się formularza kontaktowego należy podać tytuł wiadomości poprzez krótkie 

określenie czego wiadomość dotyczy, a następnie wpisać treść przesyłanej wiadomości i 

następnie, w celu wysłania wiadomości nacisnąć przycisk „Wyślij”.  

 

 

 

 

 

Informowanie Użytkownika o prawach i obowiązkach wynikających z Regulaminu 

 

W zakresie, jakim jest to niezbędne do informowania Użytkownika o prawach i obowiązkach 

wynikających z Regulaminu, w tym na przykład o zmianach postanowień Regulaminu, o ile Regulamin 

nie przewiduje innych form korespondencji, wszelkie w tym zakresie powiadomienia będą kierowane 

drogą elektroniczną na wskazany przy rejestracji konta adres e-mail Użytkownika.  

 

Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Beko S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 

366, kod pocztowy 02-819 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078147, NIP 525-20-73-573, 

REGON 013222874 
2. Wszelkie szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, o jakich mowa 

w art. 13 RODO zawiera dokument „Informacja dotycząca prywatności na stronach 

internetowych” dostępny pod adresem https://www.beko.com/pl-pl/privacy-policy, który 

stanowi integralną część niniejszego Regulaminu i należy go czytać łącznie z niniejszym 

Regulaminem. 

3. W związku z realizacją postanowień Regulaminu i świadczeniem Usługi przetwarzane są 

następujące dane Użytkownika: 

a. w celu utworzenia konta: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, 

b. w celu rejestracji produktu: model lub SKU produktu, numer seryjny, cena produktu, 

data zakupu, inne dane widoczne w załączony dokumencie zakupu (jak np. miejsce 

zakupu, dane osobowe nabywcy, cena netto, cena brutto); 

c. w celu prowadzenia komunikacji poprzez wysyłanie i odbieranie wiadomości: tytuł 

oraz treść wiadomości 

d. w celu rozpatrzenia reklamacji: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-

mail, opis i przyczyna reklamacji 

e. w celu informowania Użytkownika w sprawach wykonania praw i obowiązków 

wynikających z postanowień Regulaminu: adres e-mail 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest: 

a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie zawartej umowy o świadczenie Usługi); 

b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązków prawnych, o jakich mowa w 

przepisach prawnych); 

c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Beko, za który 

uznaje się ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń w zakresie niezbędnym do 

wykazania należytego wykonania postanowień Regulaminu i obowiązków prawnych). 

5. Użytkownik ma następujące prawa odnośnie do swoich danych osobowych, które 

przetwarzamy zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach:  
a. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO; 

b. do sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych 

danych (art. 16 RODO); 

c. do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO); 

d. do ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o jakich mowa w art. 18 RODO;  

https://www.beko.com/pl-pl/privacy-policy
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e. przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO; 

f. do złożenia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną 

sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych opartego na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz w innych przypadkach, o jakich mowa w treści 

art. 21 RODO; 

g. wycofania w dowolnym momencie zgody, co pozostaje bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofanie (art. 

7 RODO). 

 

W celu realizacji któregokolwiek z ww. praw prosimy o kontakt z wyznaczonym inspektorem 

ochrony danych (dalej: IOD) Panią Gabrielą Brewką – Chudobą, telefonicznie pod numerem 

+48 22 3210690 lub za pomocą tego formularza (po przekierowaniu do strony z formularzem 

należy wybrać z zakładki język polski, aby wszystkie informacje były wyświetlane w tym 

języku). 

 

h. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy uważa, że Beko 

S.A. przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem. W Polsce, 

organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

Serwis korzysta z plików cookie. Szczegółowe informacje na temat plików cookie zawiera dokument 

„Informacja o wykorzystaniu plików cookie” dostępna pod adresem https://www.beko.com/pl-

pl/cookie-policy, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu i należy go czytać łącznie z 

niniejszym Regulaminem. 

 

 

Prawa i obowiązki Użytkownika 

 

1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a tym 

samym zobowiązany jest korzystać z Usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 

zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.  

2. Użytkownik nie może podejmować działań, które byłyby sprzeczne z postanowieniami tego 

Regulaminu, a tym samym działań, które mogłyby zakłócić właściwe funkcjonowanie usługi, 

utrudniać lub czynić uciążliwym dla pozostałych Użytkowników, godzić w dobra osobiste 

innych Użytkowników lub jakichkolwiek innych osób fizycznych lub podmiotów prawnych, w 

tym w szczególności 

a. Powinien korzystać z Usługi w sposób niezgodny z obowiązującymi na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawnymi; 

b. Powinien podawać na potrzeby korzystania z usługi prawdziwe, prawidłowe dane i 

informacje; 

c. Nie może rozsyłać, zamieszczać, dostarczać jakiekolwiek treści niezamówione (w tym 

informacje handlowe), zabronionych przez przepisy prawne; 

d. Nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym; 

e. Podejmować działań mających na celu wejście w posiadanie informacji dla niego 

nieprzeznaczonych; 

f. Nie powinien udostępniać komukolwiek danych logowania do konta, które 

zarejestrował w Serwisie. (Beko nie odpowiada za konsekwencje dla Użytkownika w 

następstwie udostępnienia przez niego jego danych logowania osobom trzecim). 

3. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie chronione są prawami autorskimi.  

4. Korzystanie z Usługi może wiązać się z zagrożeniami typowymi dla sieci internet, jak na 

przykład zagrożeniem zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem, którego 

celem jest np. szpiegowanie użytkownika internetu lub działaniem innego szkodliwego 

oprogramowania (typu malware, konie trojańskie, robaki internetowe, wirusy), kradzieżą 

danych osobowych w następstwie łamania zabezpieczeń lub podejmowania innych działań 

mających na celu pozyskanie danych i informacji poufnych (np. wysyłanie wiadomości, które 

https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/1ee6a6ce-9b09-49bd-b9e4-a3544706c63e/73bd578d-e4f0-4ba7-af84-7629999901de
https://www.beko.com/pl-pl/cookie-policy
https://www.beko.com/pl-pl/cookie-policy
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swym wyglądem i w treści do złudzenia przypominają wiadomości autentyczne. Pomimo, że 

Beko podejmuje działania mające na zapewnienie bezpieczeństwa danych w swym Serwisie, 

Użytkownik zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w korzystaniu z sieci 

internet.  

5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień tego Regulaminu Beko może 

pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Usługi, w tym także ograniczyć dostęp do 

całości lub części funkcjonalności, ze skutkiem natychmiastowym. Naruszenie przez 

Użytkownika Regulaminu może skutkować także wypowiedzeniem przez Beko umowy o 

świadczenie usługi ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy w takim przypadku 

następuje przez wysłanie do Użytkownika na podany przez niego przy rejestracji Konta adres 

e-mail. 

6. Beko zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usługi 

bez wcześniejszego powiadomienia w przypadkach szczególnych, które mają wpływ i związek 

z bezpieczeństwem lub stabilnością systemu teleinformatycznego przez czas niezbędny do 

przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.  

7. Beko zastrzega sobie także prawo do ograniczenia świadczenia Usługi w przypadkach innych 

niż wskazanych powyżej, po wcześniej poinformowaniu Użytkownika poprzez zamieszczenie 

stosownych komunikatów na stronie Serwisu lub w kierowanych drogą elektroniczną do 

Użytkownika.  

 

 

Wymagania techniczne 

 

W celu korzystania z Usługi, Użytkownik powinien dysponować aktywnym kontem poczty 

elektronicznej oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką stron 

internetowych. Przeglądarka rekomendowana przez Beko to „Chrome” w wersji co najmniej: 

92.0.4515.159 (64-bitowa). 

 

 
 

 

Składanie i rozpatrywanie reklamacji 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące jakości świadczonej Usługi należy składać w ciągu 30 

(trzydziestu) dni od dnia dającego podstawę do wniesienia takiej reklamacji lub zastrzeżenia w 

formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Beko wskazany w punkcie 1 

Postanowienia ogólne Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 

gwarancje@beko.com.pl 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Użytkownika do korespondencji w 

sprawie reklamacji lub zastrzeżenia (kod pocztowy, miejscowość, ulica, adres, numer domu, 

numer lokalu lub adres e-mail, jeżeli korespondencja ma być prowadzona w formie 

elektronicznej), opis i przyczyna reklamacji. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie 

rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub drogą elektroniczną na podany w reklamacji 

adres.  

3. Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni 

roboczych od daty jej otrzymania. 

4. Użytkownik jako Konsument w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta może 

korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – więcej 

informacji na ten temat można znaleźć w siedzibach oraz na stronach internetowych 

powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, Wojewódzkich Inspekcji Handlowych 

oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów: 

 https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 

 https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumencki

ch.php; 

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
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 https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

a także skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. 

 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu 

Konsumentem przysługuje, niezależnie od usunięcia w dowolnym momencie Konta, prawo do 

odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rejestracji produktu w terminie 14 dni od jej 

zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.  

2. W celu dochowania 14-dniowego terminu, o jakim mowa powyżej wystarczy wysłanie do Beko 

drogą elektroniczną na adres gwarancje@beko.com.pl lub listownie na adres wskazany w 

punkcie 1 Postanowienia ogólne Regulaminu informacji o odstąpieniu od umowy. Uprawnienie 

to można zrealizować także przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy, jaki został 

załączony do ustawy o prawach konsumenta oraz Regulaminu (załącznik nr 1), ale nie jest to 

obowiązek.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi rejestracja produktu uważa się ją za 

niezawartą.  

 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Beko zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.  

2. O wszelkich zmianach w treści Regulaminu, Beko informuje Użytkownika drogą elektroniczną 

na wskazany przy rejestracji adres e-mail oraz poprzez ich opublikowanie na stronie Serwisu. 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2021 r.  

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usługi rejestracja produktu 

 

Wzór odstąpienia od umowy 

 

……………………………………………… 
Data 

 

……………………………………………… 
Imię i nazwisko Konsumenta 

 

……………………………………………… 
Adres Konumenta 

 

BEKO S.A. 

ul. Puławska 366 
02-819 Warszawa 

 

 

Oświadczeni 

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy o świadczenie usługi rejestracja produktu.  

 

 

……………………………………………… 
Podpis Konsumenta 

 

 

 

https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
mailto:gwarancje@beko.com.pl
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