Re: ODP: Re: Wiadomość od Użytkownika Allegro
Data:
Od:

Sat, 21 Mar 2015 20:40:23 +0000 (UTC) (21.03.2015 21:40:23 )
K. Kloskowska <meiposcht@yahoo.de>

Reply-to: "K. Kloskowska" <meiposcht@yahoo.de>
Do:

Zuzanna K. Filutowska <platyna@platyna.org>

Tylko ze to bylo rok temu, maj 2014, za pozno. Pisalam wtedy do allegro, ale nie w
sprawie podrobionego materialu (bo o tym nawet nie wiedzialam), tylko w sprawie
braku mozliwosci zwrotu. Pani z CARTIERS byla tez niesamowicie nieuprzejma,
przesylka "24 h" trwala tydzien itd. Jesli cos moge zrobic, zeby stracili konto, to bardzo
chetnie. Tylko oni podaja adres w USA, i pewnie lada chwila otworza konto pod nowym
nazwiskiem...
Von: Zuzanna K. Filutowska <platyna@platyna.org>
An: K. Kloskowska <meiposcht@yahoo.de>
Gesendet: 22:16 Freitag, 20.März 2015
Betreff: ODP: Re: Wiadomość od Użytkownika Allegro

Towar niezgodny można zwrócić niezależnie od tego czy firma czy nie. Umowa cywilna
obowiązuje. Zwrot do firm to chodzi o ten bez podania przyczyn. Zachęcam gorąco do
opisania sprawy w zgłoszeniu do Allegro. Im nas więcej tym większa szansa że straci
konto. Wystarczy 5 ostrzeżeń, za mnie juz dostała jedno i wiem że ma jeszcze co
najmniej jedno.
Zuzanna K. Filutowska
-------- Oryginalna wiadomość -------Od: "K. Kloskowska"
Data:20.03.2015 22:08 (GMT+01:00)
Do: platyna@platinum.edu.pl, platyna@platyna.org
Temat: Re: Wiadomość od Użytkownika Allegro
Dziekuje za wiadomosc, niestety mialam juz nieprzyjemnosc z uzytkownikiem
CARTIERS, wydalam pieniadze, dostalam lewy bubel niezgodny z obrazkiem, i
w dodatku nie bylo mozliwosci zwrotu produktu (bo to uzytkownik prywatny, a nie
firma).
Pozdrawiam
Von: Allegro <powiadomienia@allegro.pl>
An: meiposcht@yahoo.de
Gesendet: 13:48 Freitag, 20.März 2015
Betreff: Wiadomość od Użytkownika Allegro

Wiadomość od: platyna (335)
Treść wiadomości
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Treść wiadomości
Dzień dobry,
zauważyłam iż kupiła Pani/Pan przedmiot od użytkownika CARTIERS. Użytkownik ten
sprzedaje znal (bezwartościowy stop cynku i aluminium) jako srebro z fałszywą próbą
925. Sugeruję sprawdzenie zakupionej biżuterii u jubilera. W razie pytań proszę o
kontakt platyna@platyna.org Usługa ta u większości jubilerów jest bezpłatna.
W ciągu ostatnich 2 miesięcy:
- nie kupiłeś żadnego przedmiotu od autora wiadomości
- nie sprzedałeś żadnego przedmiotu autorowi wiadomości
- nie licytujesz w żadnej aukcji autora wiadomości
- autor wiadomości nie licytuje w żadnej z Twoich aukcji
Przypominamy, że wysyłanie spamu (niechcianych e-maili o komercyjnym charakterze)
oraz kupno/sprzedaż przedmiotu poza Allegro jest niezgodne z naszymi zasadami (
Regulamin )
Zakupy poza Allegro nie są bezpieczne i nie dają możliwości wystawienia komentarza
kontrahentowi oraz skorzystania z Programu Ochrony Kupujących.
Pozdrawiamy,
Zespół Allegro
Kontakt z obsługą Użytkowników
Identyfikator wiadomości: OTg0MQRUAlIACg0IB1U3YTVh
Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale
zakładowym w wysokości 33 976 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 527-25-25-995
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