
Polityka Zwrotów

Niniejsza Polityka Zwrotów ma zastosowanie do Użytkowników, zwanych w Warunkach
Użytkowania „Klientami”, którzy dokonali opłaty za korzystanie z Aplikacji udostępnionej przez
Raccoon Technologies Poland Sp. z o.o. prowadzącej działalność pod marką Raccoon.Recovery
(dalej jako „Raccoon”, „my”, „nas”, „nasz” lub inne formy tego zaimka). Polityka Zwrotów stanowi
umowę i porozumienie dotyczące ewentualnego zwrotu środków przez Raccoon na rzecz osoby,
która dokonała zakupu dostępu do Aplikacji i stanowi integralną część Warunków Użytkowania.

Proszę dokładnie zapoznać się z całą niniejszą Polityką Zwrotów przed utworzeniem konta i
dokonaniem płatności. Proszę zweryfikować wszystkie informacje pod kątem ich poprawności i
kompletności przed potwierdzeniem płatności.

Raccoon oferuje wszystkim zarejestrowanym użytkownikom Aplikacji 3 (trzy-) dniowy okres
próbny bez żadnych zobowiązań finansowych, zgodnie z Warunkami Użytkowania. Aby
kontynuować korzystanie z Aplikacji po upływie Okresu Próbnego, Klient musi dokonać
płatności zgodnie z Warunkami Użytkowania Raccoon i nabyć dostęp umożliwiający mu dalsze
korzystanie z Aplikacji.

Ponieważ nasza oferta dotyczy produktu o charakterze niematerialnym i nieodwołalnym, po
jego zakupie nie ma możliwości jego zwrotu, co potwierdzają Państwo przed jego nabyciem.

Niemniej jednak mogą się Państwo zwrócić do naszego działu Usług Wsparcia z prośbą o
anulowanie Państwa Dostępu do Aplikacji i płatności w terminie 14 (czternastu) dni od zakupu,
zgodnie z warunkami niniejszej Polityki.

W przypadku, gdy Państwa dostęp w okresie pierwszych 14 (czternastu) dni po zakupie nie
będzie pełny i kompletny na skutek udowodnionego błędu, uchybienia lub problemu
technicznego po stronie Raccoon, mogą Państwo anulować swój zakup zwracając się do działu
Usług Wsparcia nie później niż w 14. dniu po dokonaniu płatności za dostęp do Aplikacji.
Wnioski o anulację złożone później nie będą realizowane, a środki pieniężne nie będą zwracane.

Jeżeli wniosek o zwrot został złożony w terminie, Raccoon zapozna się z okolicznościami
rzekomego zakłóconego, niepoprawnego lub niezadowalającego działania Aplikacji
zgłoszonego przez Klienta i jeśli niewłaściwe działanie Aplikacji zostanie potwierdzone, dokona
pełnego zwrotu środków na rzecz Klienta.

Zwrot środków po anulowaniu dostępu do Aplikacji zostanie dokonany w terminie 30
(trzydziestu) dnia po otrzymaniu wniosku Klienta.

Raccoon akceptuje wyłącznie płatności dokonywane w ramach Unii Europejskiej. W przypadku
płatności dokonanych poza terytorium Unii Europejskiej, Państwa dostęp zostanie anulowany, a
opłata za dostęp do Aplikacji zwrócona, ponieważ nie będziemy w stanie świadczyć usług na
Państwa rzecz.
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