• FORMULARZ REKLAMACJI
Imi

i nazwisko:

Numer zamówienia:
Telefon i email:
Adres dostawy:
Numer konta
bankowego:
Data zakupu:
Data zgłoszenia
REKLAMACJI:
Nazwa produktu/
modelu i jego
kolor:

• Powód REKLAMACJI (dokładny opis wady):

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

ę

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

Prosz

zaznaczy

odpowiedni punkt:

1. Darmowa Naprawa □
2. Nowy taki sam model □
3. Karta podarunkowa w wysoko ci zapłaconej
kwoty* □
4. Zwrot kosztów zakupu * □
*) tylko w przypadkach gdy :
- naprawa albo wymiana s niemo liwe lub wymagaj
kosztów,
- sprzedawca nie wymienił rzeczy na now
naprawił w odpowiednim czasie,

nadmiernych

albo rzeczy nie

- wymiana albo naprawa nara ałaby reklamuj cego na znaczne
niedogodno ci
Uwaga! Reklamacja nie b dzie uznana bez zał czenia dowodu
zakupu produktu (paragonu fiskalnego lub FV) oraz poprawnie
wypełnionego formularza reklamacyjnego.
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ć

ś
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Data i podpis Klienta
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Ż

DANIE REKLAMUJ CEGO

•

• Ogólne warunki składania reklamacji:
1. Reklamacja powinna by zło ona na pi mie i przesłana wraz
z produktem i paragonem na adres:
Z Koptem Sp. z o.o., ul. Łokietka 46/1; 81-736 Sopot.
2. Towar powinien by zabezpieczony przed uszkodzeniem w
trakcie transportu. Nie odpowiadamy za wady powstałe
podczas transportu wynikaj ce z niewła ciwego zapakowania
towaru do wysyłki.
3. Reklamacja obejmuje wył cznie wady fabryczne i ukryte
produktu.
4. Reklamacja nie obejmuje złego użytkowania lub prania
produktu.
5. Ze wzgl du na ró ne ustawienia monitorów komputerowych
zdj cia mog nieco ró ni si od realnego koloru
produktu. Ró nica mi dzy kolorem widzianym na ekranie a
rzeczywistym nie mo e by powodem reklamacji.
6. Koszt wysyłki ponosi kupuj cy.
7. Sprzedaj cy zobowi zuje si do rozpatrzenia reklamacji w
ci gu 14 dni od daty jej otrzymania oraz do
poinformowania kupuj cego o decyzji.
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ś

ę
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ż

ż
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…………………………………………………………………………
CZYTELNY PODPIS KLIENTA

