
 

INFORMACJA KONSUMENCKA 

Dotyczy sprzedaży Obuwia w Punktach Sprzedaży. 

1. GEOX POLAND Sp. z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000392726, REGON 143330459, NIP 

5272661853, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, Polska, której 

głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w 

specjalistycznych sklepach, jest Sprzedawcą Obuwia („Sprzedawca”). 

2. Dystrybucją obuwia wchodzącego w skład asortymentu Sprzedawcy („Obuwie”) na terenie 

Polski zajmuje się spółka Geox S.p.A. z siedzibą w Montebelluna, via Feltrina Centro 16, 

31044 Biadene di Montebelluna (TV), Włochy. 

3. Katalog z opisami oferowanego Obuwia dostępny jest na stronie internetowej www.geox.com 

prowadzonej przez Sprzedawcę (zawiera m.in. cenę jednostkową poszczególnych modeli 

Obuwia wraz z podatkiem VAT, typ modelu Obuwia, rok produkcji, rozmiar oraz informację 

o materiale, z którego wykonane jest Obuwie). Przed zawarciem umowy sprzedaży Obuwia w 

punkcie sprzedaży Sprzedawcy pracownik punktu sprzedaży udziela informacji w sprawie 

dostępności Obuwia w ogólnej strefie sprzedaży punktu sprzedaży. Ponadto, Sprzedawca 

może osobiście udzielić Klientowi informacji na temat Obuwia. 

4. Na półkach w ogólnej strefie sprzedaży w punktach sprzedaży Sprzedawcy pod każdym 

modelem Obuwia znajduje się etykieta cenowa zawierająca informację o cenie wraz z 

podatkiem VAT. 

5. Klient dokonuje zapłaty ceny za Obuwie Sprzedawcy, a Sprzedawca przekazuje Obuwie 

Klientowi. Umowa sprzedaży zostaje wykonana z chwilą przekazania Klientowi Obuwia 

będącego przedmiotem umowy sprzedaży. 

6. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem strony internetowej 

dostępnej pod adresem www.geox.com/en-PL/contactus oraz telefonicznie pod numerem 00-

800-3911263 [●] (obowiązują opłaty operatora) lub bezpośrednio poprzez pracownika 

Sprzedawcy w punkcie sprzedaży Sprzedawcy. 

7. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady zakupionego Obuwia na 

podstawie przepisów o rękojmi określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks 

cywilny. 

8. Procedura reklamacyjna: 

(a) W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego Obuwia, Klient może 

zgłosić wadę za pośrednictwem strony internetowej www.geox.com/en-PL/contactus. 

(b) Każdemu zgłoszeniu nadawany jest numer, pod którym reklamacja została 

zarejestrowana. W przypadku reklamacji złożonej drogą elektroniczną Klient otrzyma 

numer, pod którym zarejestrowano reklamację, w wiadomości zwrotnej na adres e-mail, 

z którego została wysłana reklamacja. W przypadku reklamacji zgłoszonej 

telefonicznie, numer pod którym zarejestrowano reklamację przydzielany jest w trakcie 

trwania rozmowy telefonicznej.  
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(c) Reklamacja powinna zawierać:  

(i) opis produktu i stwierdzoną wadę; 

(ii) datę wykrycia wady; oraz  

(iii) preferowany przez Klienta sposób usunięcia wady. 

(d) W przypadku stwierdzenia wady zakupionego Obuwia Klient ma prawo: 

(i) odstąpić od umowy lub zażądać obniżenia ceny zakupionego Obuwia, chyba że 

Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni 

wadliwy produkt na produkt wolny od wad lub wadę usunie; lub 

(ii) zażądać wymiany produktu na produkt wolny od wad; lub 

(iii) zażądać usunięcia wady. 

(e) Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć wadliwe 

Obuwie na koszt Sprzedawcy do Geox S.p.A c/o Xlog srl, Signoressa di Trevignano, 

31040, Treviso (TV), Włochy [lub do któregokolwiek z punktów sprzedaży na terenie 

Polski]. Do wadliwego Obuwia należy dołączyć dowód zakupu Obuwia (np. paragon) 

potwierdzający datę zakupu Obuwia oraz numer reklamacji. 

(f) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie ujawniona 

w ciągu dwóch lat od daty dostawy produktu do Klienta. 

(g) Sprzedawca odpowie na reklamację Klienta w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. 

9. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że w celu zachowania właściwości użytkowych 

Obuwia, Klient jest zobowiązany do okresowej wymiany fleków. 

10. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że diody elektroluminescencyjne (LED) 

zamontowane na niektórych rodzajach Obuwia dziecięcego są zasilane bateriami. Ze 

względów technicznych nie ma możliwości wymiany baterii ani ich ponownego naładowania. 

Oznacza to, że diody LED montowane w Obuwiu dziecięcym będą emitowały światło tylko 

tak długo, jak długo baterie je zasilają. Po tym czasie, gdy Obuwie będzie jeszcze noszone, 

diody LED nie będą już emitować światła. Pracownik sklepu w punkcie sprzedaży 

poinformował o tym Klienta w momencie zakupu przez Klienta tego typu Obuwia. 

Sprzedawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, w przypadku gdy 

diody LED w Obuwiu dziecięcym nie emitują już światła, a baterie się wyczerpały. 

11. Sprzedawca oświadcza, że Obuwie wolne od wad nie może być wymienione ani zwrócone. 

12. Szczegółowe warunki pielęgnacji i użytkowania Obuwia znajdują się wewnątrz ulotki. 

13. Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny oraz ustawa o prawach 

konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. 

  



CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA POWIERZCHNI OBUWIA: 

- ZE SKÓRY CIELĘCEJ, KOZIEJ I NAPPA: 

 zabrudzenia należy usuwać za pomocą gąbki lub miękkiej ściereczki zwilżonej czystą wodą; 

 po takim oczyszczeniu należy pozostawić obuwie do wyschnięcia w temperaturze pokojowej; 

 należy nanieść na czyste i suche obuwie pastę do butów lub krem, w kolorze neutralnym (w 

przypadku szwów kontrastowych) lub w tym samym kolorze, co powierzchnia obuwia (w 

przypadku szwów w kolorze dopasowanym); 

 następnie należy przetrzeć powierzchnię lekko wilgotną, miękką ściereczką; 

 po wyschnięciu należy wypolerować powierzchnię za pomocą miękkiej szczotki do butów lub 

miękkiej ściereczki; 

 nie należy nakładać na obuwie środków samonabłyszczających; 

 

- Z NUBUKU, ZAMSZU, SKÓRY ZAMSZOWEJ, DWOINY: 

 zabrudzenia należy usuwać za pomocą specjalnej gąbki lub miękkiej szczotki przeznaczonej 

do wyżej wymienionych rodzajów skóry; 

 należy pozostawić obuwie do wyschnięcia w temperaturze pokojowej; 

 w celu odświeżenia koloru zaleca się okresowe stosowanie specjalnego sprayu 

koloryzującego przeznaczonego do wyżej wymienionych rodzajów skóry; 

 obuwie może zostać zaimpregnowane poprzez okresowe nanoszenie środka impregnującego 

w sprayu przeznaczonym do wyżej wymienionych rodzajów skóry; 

 nie należy używać pasty do butów ani kremu. 

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA PODESZEW OBUWIA WYKONANYCH Z GUMY 

TERMOPLASTYCZNEJ Z ELEMENTAMI SKÓRZANYMI: 

 unikać przemoczenia podeszew, a w razie potrzeby suszyć spody w temperaturze pokojowej 

przez co najmniej 24 godziny; 

 zabrudzenia należy usuwać za pomocą gąbki lub miękkiej ściereczki lekko zwilżonej czystą 

wodą;  

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA PODESZEW OBUWIA WYKONANYCH WYŁĄCZNIE ZE 

SKÓRY: 

 zabrudzenia należy usuwać za pomocą gąbki lub miękkiej ściereczki lekko zwilżonej czystą 

wodą; 

 gdy podeszwa jest sucha, należy nanieść neutralną kolorystycznie pastę do butów na krawędź 

podeszwy i obcas; 

 po wyschnięciu należy wypolerować miejsca aplikacji pasty do butów miękką szmatką; 

 unikać przemoczenia podeszew obuwia, a w razie potrzeby - należy suszyć spody w 

temperaturze pokojowej przez co najmniej 24 godziny. 

POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE O OBUWIU: 

 skóra, będąca materiałem naturalnym, może nie zachować identycznego koloru i faktury na 

całej swojej powierzchni; 



 obuwie może wykazywać nieznaczne niedoskonałości, jeżeli na niektórych etapach produkcji 

lub wykończenia praca była wykonywana ręcznie; 

 ciemna skórzana podszewka obuwia może nieznacznie farbować; 

 obuwie może być zakładane i zdejmowane dopiero po jego całkowitym rozsznurowaniu; 

 należy unikać przemoczenia obuwia, a w razie potrzeby należy suszyć obuwie w temperaturze 

pokojowej, z dala od źródeł ciepła (grzejnik, grzałka itp.), do całkowitego wyschnięcia; 

 po całkowitym wyschnięciu obuwie powinno być chronione przy użyciu odpowiedniego 

środka przeznaczonego dla konkretnego rodzaju skóry, z której wykonane są buty, zgodnie z 

zaleceniami dotyczącymi czyszczenia i pielęgnacji; 

 w celu utrzymania właściwego kształtu obuwia można stosować prawidła do butów, których 

rozmiar odpowiada rozmiarowi obuwia, do którego są używane; 

 nie należy prać obuwia ręcznie ani w pralce. 


