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FORMULARZ 

ZGŁOSZENIA  REKLAMACYJNEGO nr …… 

 
Sporządzono w dniu. ………………………............................. 
 
Imię inazwisko reklamującego:………………………………………………………………................ 
 
Adres:…………………………………………………………………………………………………..................... 
Numer telefonu:…………………………………………………………………………………………………………………. 
E-mail: ……………………………………………………………………………………………. 
Data zakupu  towaru:………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa towaru:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ilość:……………………………… cena  jednostkowa brutto……………………………………………………………….. 
Przyczyna reklamacji (dokładne określenie wady):………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Kiedy i w jakich okolicznościach stwierdzono wadę(y):………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Uwaga!  W celu zagwarantowania sprawnej obsługi reklamacyjnej prosimy o dołączenie dowodu zakupu – 
paragonu lub faktury VAT 
 
Żądania reklamującego:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  .(napra
wa, wymiana na nowy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – wpisuje Klient) 
 
Zgodnie z art. 560 Kodeksu cywilnego jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo 
odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar 

wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub 
naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub 
usunięcia wady.  Jeśli Klientem jest konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady 

żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie 
towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów 
w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość 
rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby 

Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, 
w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada 
towaru jest nieistotna. Zgodnie z art. 561 Kodeksu cywilnego jeżeli towar ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy 
na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć 

wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia 
żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest 
niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby 
nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub 

usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru. Jeżeli Klient jest 
Konsumentem i zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, 
o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że 
żądanie to uznał za uzasadnione.Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o 

wadzie w chwili zawarcia umowy. Sprzedający nie ponosi także odpowiedzialności za wady, które nie istniały w chwili 
przejścia niebezpieczeństwa na Klienta i które nie wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili. 
 
Klient składający reklamację wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji 

jego żądania, w szczególności dane te mogą zostać ujawnione podmiotowi dokonującemu naprawy lub dostarczającemu 
towar wolny od wad w wypadku wymiany. Klient zachowuje prawo wglądu oraz żądania poprawy lub usunięcia swoich dany 
z bazy. 
 
Data i czytelny podpis klienta………………………………………………………………………………………………………… 

 
Sposób rozpatrzenia reklamacji (wypełnia dział reklamacji):…………………………………………………………….. 

mailto:sklep@acord-buty.com.pl


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Opinia rzeczoznawcy. 
W związku ze złożoną reklamacją uznaję jej zasadność w następującym 

zakresie / nie uznaję jej zasadności* z następującego powodu: 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
1) .................................................................................................................................................... 
 
2) .................................................................................................................................................... 
 
3) .................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
Data, podpis rozpatrującego, Pieczątka firmowa ........................ ....................................................... 
 
 
 
 
 


