Absurd 1
Pani Agnieszka tak zgrabnie opisała swoje zgłoszenie:
„Lato ma swoje prawa. Ładna pogoda to i człowiekowi przychodzi ochota. W związku nie jestem to co
mi szkodzi. W sieci jest wiele portali umożliwiających poznanie kogoś. Jedni szukają miłości, drudzy
konkretnych spotkań. Ja założyłam konto na www.erodate.pl.”
Serwis od lat działa i jak administrator przyznaje - jest w pełni anonimowy. Niestety nie jest.
Każdy może wykupić sobie usługę premium, dzięki której może więcej widzieć, do większej ilości osób
pisać. Postanowiłam dać 7 złotych. I nagle niespodzianka na wyciągu bankowym!
Nijak ma się do jak do obietnic. Warto przestać innych, bo wiecie jak ktoś ma konto wspólne i druga
połowa wyciąg zobaczy to rozwód murowany.”
My od siebie możemy dodać prawniczy komentarz o nieuczciwych praktykach rynkowych
wprowadzających w błąd i odpowiedzialności cywilnej, ale po takich przygodach z portalem może nie
znaleźć się konsument, skłonny do dochodzenia swoich praw.

Absurd 2
Tego absurdu, zgłoszonego przez Pana Przemysława nie będziemy opisywać. Oddamy głos samemu
Konsumentowi (opis jest długi, epicki, ale warto przeczytać cały):
Moją pracą konkursową jest praca literacka. Praca literacka, którą napisało samo życie konsumenta;)
Sieć sklepów Media Expert, w ramach świadczonych przez siebie usług, oferuje możliwość dostawy
zakupionego produktu w dniu następnym. Opcja ta dotyczy zarówno dostawy kurierem na wskazany
adres, jak i możliwość odbioru zamówionego produktu w wybranym sklepie należącym do sieci.
Dnia 9 czerwca 2020 r. zamówiłem odkurzacz automatyczny, z opisaną powyżej opcją odbioru dnia
następnego w wybranym sklepie sieci. Tego samego dnia złożyłem zamówienie, wybrałem sklep
(Poznań Franowo) i opłaciłem zamówienie (Zamówienie Nr 02350918664).
Dostawa miała nastąpić dnia 10 czerwca 2020 r., o czym miałem być poinformowany poprzez sms i
wiadomość e-mail. Jednak w ustalonym w zamówieniu terminie dostawa nie nastąpiła.
Absurd Nr 1: Dostawa dnia następnego nastąpi dnia następnego...albo i nie nastąpi.
Dnia 11 czerwca 2020 r. (czyli w dzień ustawowo wolny od pracy, kiedy to sklepy sieci Media Expert i
tak są nieczynne) otrzymałem powiadomienie smsem i mailem, że zamówienie jest gotowe do
odbioru.
Absurd Nr 2: Sieć Media Expert tak "gorliwie" realizuje zamówienia klientów, że nieistotna jest realna
możliwość odbioru produktu, a ograniczenia tak banalne jak dzień ustawowo wolny od pracy, nie
mogą stać na przeszkodzie.
Z oczywistych względów (święto - zamknięte sklepy) po odbiór zamówienia udałem się dnia
następnego, czyli 11 czerwca 2020 r. W sklepie personel ustalił jednak, że nastąpił jakiś błąd systemu
informatycznego, obsługującego proces dostawy - w systemie tym zamówienie jest oznaczone jako
dostarczone, natomiast fizycznie nie zostało dostarczone do wyznaczonego w zamówieniu sklepu.
Personel sklepu nie był w stanie podać przyczyn takiego stanu rzeczy. Personel kontaktował się także
z działem logistyki ale nie udało się ostatecznie zlokalizować rzekomo dostarczonego zamówienia.
Dowód: notatka pracownika sklepu Poznań Franowo - w załączeniu.
Absurd Nr 3: Zamówienie Schrödingera - jest ale go nie ma.
Równocześnie zapewniono mnie, że będę informowany na bieżąco o sprawie, co jednak nie miało
miejsca i wymagało ode mnie wielokrotnego dzwonienia na infolinię sklepu w celu uzyskania
jakichkolwiek informacji o złożonym przeze mnie i opłaconym zamówieniu.
Absurd Nr 4: Sieć Media Expert wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i jak już coś spartoli to
siedzi cichutko, nie kontaktuje się, ukrywa i milczy - może w nadziei, że klient się zmęczy i sobie
odpuści.
Ostatecznie, 16 czerwca 2020 r., po rozmowie telefonicznej z Panem Ł. R. - pracownikiem Działu
Reklamacji, oraz Panem K. G. - kierownikiem sklepu Poznań Franowo, uzgodniłem, że pierwotne
zamówienie (Nr 02350918664) zostanie anulowane, środki niezwłocznie zwrócone, a zamówienie
zostanie złożone ponownie, jako nowe. Równocześnie panowie wskazali, iż przeksięgowanie środków
z poprzedniego zamówienia (nr 02350918664) na nowe zamówienie może trochę potrwać, więc w
celu przyspieszenia realizacji nowego zamówienia miałem je opłacić osobno i czekać na zwrot
środków z tego anulowanego zlecenia.

Absurd Nr 5: Szybkie i sprawne przeksięgowanie wpłaconych pieniędzy z anulowanego zamówienia
na nowo złożone zamówienie (o identycznej wartości i tym samym zamawiającym) przekracza
możliwości profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego, jakim próbuje być sieć Media Expert.
Postąpiłem zgodnie z zaleceniami obu panów, anulowałem zamówienie nr 02350918664, a Pan K.G.
złożył za mnie nowe zamówienie (zamówienie nr 02360326258).
Uboczną i nieistotną już w sumie sprawą jest to, iż nowe zamówienie zostało omyłkowo złożone do
zupełnie innego sklepu niż wybrany przeze mnie (sklep Poznań Malta, a nie Poznań Franowo).
Niemniej faktycznie dnia następnego (16 czerwca 2020 r.) otrzymałem maila z informacją o
możliwości odbioru nowego zamówienia, co też uczyniłem tego samego dnia, oczywiście opłacając
zamówienie przy odbiorze.
Absurd Nr 6: Media Expert dostarczy złożone zamówienie do dowolnego, wybranego przez klienta
sklepu sieci...pod warunkiem, że będzie to akurat ten sklep, który losowo wybierze sobie pracownik
sieci, realizujący zamówienie.
Zgodnie z par. 9 ust. 5 regulaminu sklepu internetowego "Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od
Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy
Towaru do Konsumenta".
Dowód: regulamin sklepu internetowego Media Expert, dostępny na stronie
https://www.mediaexpert.pl/s,regulamin
Anulowanie zamówienia nr 02350918664 nastąpiło 16 czerwca 2020 r. Do dziś nie otrzymałem
zwrotu moich pieniędzy.
Absurd Nr 7: Sieć Media Expert zwraca pieniądze swoich klientów ale tylko wtedy kiedy jest to dla
niej wygodne...a niezwracanie środków w ogóle jest przecież bardzo wygodne! Takie drobiazgi jak
zapisy regulaminu zakupów internetowych czy powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie mają
przecież większego znaczenia;)
Wielokrotnie kontaktowałem się z Działem Reklamacji Media Expert. Wielokrotnie też zapewniano
mnie o wysyłaniu ponagleń do księgowości i działaniu w moim jak najlepszym interesie. Zapewniano
również, iż niezwłocznie zostanie wysłany do mnie mail z informacją o załatwieniu sprawy oraz jakąś
formą rekompensaty za wywołane zamieszanie.
Dowód: telefon na infolinię Media Expert, z dnia 26 czerwca 2020 r., godz. 10:05 - w posiadaniu
Media Expert, zgodnie z informacją podawaną na infolinii rozmowy były rejestrowane.
Absurd Nr 8: "Szanowny kliencie! Wiemy, że okpiliśmy sprawę i skontaktujemy się z tobą - ty się nie
musisz fatygować i wydzwaniać...no chyba, że akurat nikomu z naszych pracowników nie będzie się
chciało napisać choć prostego maila".
Składałem też prośbę o zapis z moich rozmów z infolinią z dnia 26 czerwca 2020 r. oraz 30 czerwca
2020 r. ale prośby moje pozostały bez żadnej reakcji ze strony sieci Media Expert.
Absurd Nr 9: "Szanowny kliencie! W trosce o twoje bezpieczeństwo i chcąc zapewnić wysoką jakość
usług, informujemy że rozmowa na infolinii jest nagrywana. Jednak jeśli szanowny kliencie zażyczysz
sobie zapisu takiej rozmowy to generalnie takiego wała! Nie interesuj się za bardzo bo kociej mordy
dostaniesz!".
Epilog: mam jeden odkurzacz, a zapłaciłem de facto za dwa. Dziękuję bardzo.

[napisy końcowe, kurtyna opada, rozlegają się gromkie brawa]
Post scriptum do opisu: konsument otrzymał w końcu zwrot pieniędzy, po interwencji Rzecznika
Konsumentów z Poznania.

Absurd 3
Pani Karolina znalazła panaceum. Oto Rewitalizator. Niczym z filmu sci-fi dokonuje samych cudów.
Kasuje toksyczną pamięć wody lub programowanie wody za pomocą najczystszych górskich
kryształów (co na to woda?).
Koszt urządzenia wraz z rozbudową sieci wodnej to ponad 5 tys. zł. (z kredytem to ponad 8 tys.) W
razie odstąpienia od umowy należy zapłacić ponad 1500 zł za demontaż.
Warto? Chyba nie warto.

