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FORMULARZ REKLAMACJI NR     /      
[wypełnia sprzedawca]	

	
	

DANE KLIENTA – WYPEŁNIA KLIENT 

NUMER ZAMÓWIENIA:	 …………………………………………………………………………………………………...	

IMIĘ I NAZWISKO: …………………………………………………………………………………………………...	

ADRES: 
(ulica, numer budynku / mieszkania, 

kod pocztowy, miejscowość) 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...	

NUMER TELEFONU: …………………………………………………………………………………………………...	

ADRES EMAIL: …………………………………………………………………………………………………...	

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE – WYPEŁNIA KLIENT 

PRODUKT: …………………………………………………………………………………………………... 

SERIA / MODEL: …………………………………………………………………………………………………... 

DATA I MIEJSCE ZAKUPU: …………………………………………………………………………………………………... 

NUMER PARAGONU (FV): …………………………………………………………………………………………………... 

DATA WYSTĄPIENIA WADY: …………………………………………………………………………………………………... 

	
	

Wada polega na: 
 

…………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...................................................................... 



DZIAŁANIA NAPRAWCZE / ŻADANIE REKLAMUJĄCEGO: [zaznaczyć krzyżykiem po lewej stronie] 

	 Wymiana towaru 
na nowy	

Zgodnie z art. 560 Kodeksu cywilnego w sytuacji wystąpienia 
wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z 
tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: 

• wymiany towaru na nowy; 
• naprawy towaru; 
• obniżenia ceny; 
• odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. 

Wybór żądania zależy od konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca 
nie zgadza się z tym wyborem, może pod pewnymi warunkami 
zaproponować inne rozwiązanie, ale musi się to odbywać 
w ramach przesłanek dozwolonych prawem. Pod uwagę mogą 
być brane następujące okoliczności: 

• łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru; 
• charakter wady – istotna czy nieistotna; 
• to, czy towar był wcześniej reklamowany. 

 Naprawa towaru 

 Obniżenie ceny 

 
Odstąpienie od 
umowy (zwrot 

zapłaconej ceny) 1 

	
	

1w przypadku zwrotu na konto prosimy podać, NAZWA BANKU: …………………………………………………… 
 

NRB: P L                                 

 
 

Oświadczam, że znane są mi warunki reklamacji (rękojmi) towaru określone w regulaminie sklepu: 

…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...….. 

(data i czytelny podpis Klienta) 

 

 

ADNOTACJE SPRZEDAWCY: WYPEŁNIA SPRZEDAWCA 

DATA OTRZYMANIA 
REKLAMACJI:	 …………………………………………………………………………………………………...	

OSOBA ROZPATRUJĄCA 
REKLAMACJĘ: …………………………………………………………………………………………………...	

MAKSYMALNA DATA NA 
ROZPATRZENIE (14 DNI): …………………………………………………………………………………………………...	

NOTATKI: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...	

DECYZJA W SPRAWIE 
REKLAMACJI: …………………………………………………………………………………………………... 

DZIAŁANIA PODJĘTE PO 
PODJĘCIU DECYZJI: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 




