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FORMULARZ REKLAMACYJNY 

Część A - wypełnia podmiot dokonujący zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu gwarancji 

Podmiot zgłaszający reklamację  

(pełna nazwa, adres) 

 

 

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Nazwa reklamowanego wyrobu  

Ilość  

Numer zamówienia  

Numer dowodu zakupu, data wystawienia  

Data nabycia reklamowanego wyrobu  

Cena zakupu  

Data stwierdzenia wady   

Przyczyna reklamacji, opis wady: 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, iż: 

� znane są mi zasady postępowania reklamacyjnego z tytułu gwarancji, określone przez gwaranta  

w ‘Warunkach Gwarancji’; 

� akceptuję warunki, ze w przypadku stwierdzenia przez gwaranta braku zasadności reklamacji zostanę obciążony kosztami 

postępowania reklamacyjnego, w tym m.in. kosztami związanymi z oględzinami, powołaniem biegłego. 

Miejscowość i data:   

 

Podpis reklamującego, pieczęć firmowa: 
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Część B – wypełnia gwarant 

Reklamacja została:          uznana nieuznana 

Sposób rozpatrzenia uznanej reklamacji / Przyczyny nieuznania reklamacji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość i data: Podpis gwaranta, pieczęć firmowa: 
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