REKLAMACJA nr….....….........…...
PS-

z tytułu
□GWARANCJI
□RĘKOJMI

Sporządzono w dniu
.

.

r.

w

Imię i nazwisko reklamującego
Adres
nr tel.

kontakt w godz.

Data nabycia towaru

e-mail:

Przedłożony dowód zawarcia umowy- rachunek

Indeks:

Ilość
towaru

Cena

Opis niezgodności towaru z umową

Nazwa towaru:

Kiedy niezgodność towaru z umową została stwierdzona
.

.

r.

Żądanie reklamującego :
1) *
Doprowadzenie towaru do zgodności z
umową przez:
□ nieodpłatną naprawę
□ wymianę na nową
2)**
□ zwrot zapłaconej ceny
□ obniżenie zapłaconej ceny

1.Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym towarze, pod
warunkiem przestrzegania przez Klienta prawidłowych zasad użytkowania towaru, określonych w
instrukcji użytkowania.
2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej
zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
3. Reklamowany towar należy odesłać, lub dostarczyć do siedziby Sprzedającego, w oryginalnym
fabrycznym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.
4.Towar wysyłany powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
5. Prawo do składania reklamacji przysługuje jedynie w okresie ochrony.
6. Jeżeli towar nie zostanie odebrany w uzgodnionym terminie. Sprzedawca wzywa klienta pisemnie do
odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie
dodatkowego terminu. Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie
towaru
opłata
wynosi
1
zł.
za
jeden
dzień.
7. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych danych osobowych w zakresie
niezbędnym do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Zasady odbioru towaru: Osobiście przez Zgłaszającego/ wysyłka przez Dostawcę
Zasady zawiadomienia o sposobie załatwienia reklamacji: Klient wyraża zgodę na poinformowanie o sposobie załatwienia
reklamacji sms-em na nr telefonu: ………………………………………...

.............................................................

.......................................................................

Czytelny podpis sprzedawcy

Czytelny podpis reklamującego

Uwaga!
*wybór żądania należy do reklamującego
** tylko w przypadkach :
– naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów ,
– sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił w odpowiednim czasie,
– wymiana albo naprawa narażałyby reklamującego na znaczne niedogodności .
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