
    FORMULARZ  

1. Ja                                                                                                  niniejszym informuję o wykryciu wad w
                    (imię i nazwisko)     
 następujących produktach:

Informacje o przedmiocie reklamacji  (wypełnia klient)

Produkt

Model/Seria/nr kat

Data zakupu:

Data stwierdzenia wady

Nr.Dokumentu zakupu*:
• numer faktury/paragonu podany na karcie gwarancyjnej. W przypadku zagubienia paragonu lub faktury -  załączyć 
kopię innego dokumentu potwierdzająca zakup towaru

Opis wady/przyczyna reklamacji:

Imię i Nazwisko Klienta:

Adres Klienta:

2. Żądanie reklamującego (wypełnia klient)

[  ] – nieodpłatna naprawa
[  ] – wymiana uszkodzonej części
[  ] – obniżenie zapłaconej ceny o 
kwotę ____________ zł brutto *
[  ] – wymiana na nowy **
[  ] – zwrot zapłaconej ceny ***
[  ] – odstąpienie od umowy 
zawartej na odległość bez podania 
przyczyny w terminie 14 dni

* w przypadku spełnienia żądania reklamującego przez 
Sprzedawcę roszczenie reklamacyjne w zakresie 
opisanym w reklamacji ustaje i nie może być 
przedmiotem ponownej reklamacji z tytułu gwarancji 
** wymiana na nowy dotyczy towarów, które nie mogą 
być naprawione ze względu na charakter towaru lub 
rodzaju stwierdzonej wady
***tylko w przypadku gdy:
- naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają 
nadmiernych kosztów
- sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie
naprawił w odpowiednim czasie

W przypadku zwrotu zapłaconej ceny, obniżenia zapłaconej ceny proszę o przelanie sumy na poniższe konto bankowe:

Nazwa Banku

Numer
rachunku

Uwagi Klienta:

Podpis Klienta**:

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data:

Perfect Skin, ul.Wincentego Witosa 8 , 46-100 Namysłów, mail: perfectskin1@wp.pl

REKLAMACYJNY



ADNOTACJE SPRZEDAWCY 

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów: 

Data otrzymania reklamacji

Osoba rozpatrująca reklamację

Data rozpatrzenia reklamacji

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta 

Do decyzji załączone są następujące załączniki:

(Data, pieczątka i podpis Sprzedawcy)

Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych,

konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/  

DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI
Perfect Skin, ul.Wincentego Witosa 8 , 46-100 Namysłów, mail: perfectskin1@wp.pl


