
………………………… dnia ………………….

Numer zamówienia: …………………….

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE / PROTOKÓŁ ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO

Serwis internetowy TERPIŁOWSKI

Dane kontakotwe reklamującego:

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tel. Kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr karty lojalnościowej ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Informujemy,  iż  Administratorem  danych  ujawnionych  w  niniejszym  zgłoszeniu  reklamacyjnym  jest  JJZ
TERPIŁOWSCY. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i nie będą udostępniane
odbiorcom  danych.  Przysługuje  Państwu  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  możliwość  ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji. 

Dane dotyczące zawarcia umowy:

Data nabycia towaru ……………………… Wartość towaru ……………………., Nazwa towaru …………………………………………

Wzór (Marka) ……………………… Rozmiar (Nr ref.)  ……………………… Dane dodatkowe ……………………………………………..

Reklamujący na potwierdzenie zawarcia zakupu/umowy załącza: 

….…….. paragon, ………….... fakturę, ……....….. wyciąg z konta, ……..….. kartę gwarancyjną, …….….. inny dokument,

Przyczyna reklamacji:

Opis niezgodności / wady towaru / usługi z umową: …………………………………………………………………………………………

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

Kiedy i w jakich okolicznościach niezgodność / wada towaru/ została stwierdzona: ……………………………………….

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

Kiedy upływa termin rozpatrzenia reklamacyjnego (dokładna data): 

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



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

ŻĄDANIA REKLAMUJĄCEGO (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o PRAWACH KONSUMENTA  kodeks cywilny z dnia 
23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

         

                        

NAPRAWA                          WYMIANA                       ZWROT GOTÓWKI*( dowód zakupu )         OBNIŻENIE CENY *

*chyba, że JJZ TERPIŁOWSKI niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Reklamującego wymieni towar 
na wolny od wad albo wadę towaru usunie. 

DO DEPOZYTU PRZYJĘTO( NR REFERENCYJNE PRODUKTU /PRODUKTÓW)

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

PODPIS PRACOWNIKA PRZYJMUJĄCEGO REKLAMACJĘ         PODPIS REKLAMUJĄCEGO

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

REKLAMACJA ZOSTAŁA ROZPARTRZONA:

POZYTYWNIE w dniu …………………………………..

NEGATYWNIE(OPINIA WYDANA W DNIU ) ………………………………………………………………………………………………

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

PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA REKLAMACJĘ

KLIENT ZOSTAŁ POINFORMOWANY O SPOSOBIE ROZPATRZENIA REKLAMACJI W DNIU /SPOSÓB INFORMACJI:

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

POKWITOWANIE ODBIORU NOWEGO TOWARU/GOTÓWKI/NAPRAWIONEGO PRODUKTU 

SPORZĄDZONO W DNIU:.........................................

Naprawa……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wymiana………………………………………………………………………………………………………………………………………

Obniżenie ceny  (kwota )……………………………………………………………………………………………………………..

Odstąpienie od umowy (zwrot gotówki) ……………………………………………………………………………………..



DATA I PODPIS KLIENTA             DATA I  PODPIS SPRZEDAWCY

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


