
                                           Formularz reklamacji

(prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami)

Dane klienta (wypełnia Klient):
Nr zamówienia/aukcji: ...............................................................................
Imię i nazwisko: ........................................................................................
Telefon: .....................................................................................................
Kod pocztowy i miejscowość:....................................................................
Ulica, numer domu/mieszkania:................................................................
Numer rachunku bankowego:...................................................................
E-mail: ......................................................................................................
Data wypełnienia reklamacji: .......................................

Informacje o przedmiocie (wypełnia Klient):
Produkt: ....................................................................................................
Data stwierdzenia wady: ..........................................................................
Data zakupu: ............................................................................................
Nr dokumentu zakupu : .......................................................................
numer faktury VAT lub paragonu fiskalnego

Opis wady / przyczyna reklamacji (wypełnia Klient):

  *Zgodnie z art. 560 i 561 Kodeksu Cywilnego:
- Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny 
albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych 
niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. 
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez 
sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od 
wad lub usunięcia wady.



-Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę 
usunięcia wady ,żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać 
usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany 
przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze 
sposobem proponowanym przez sprzedawcę. 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 kupującego inny sposób zaspokojenia.
-Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej
wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
-Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
-Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo 
usunięcia wady.
-Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w 
rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
-Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do 
zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe 
albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową 
wymagałoby nadmiernych kosztów

...............................................................
czytelny podpis Klienta

Adnotacje Sprzedawcy –decyzja dotycząca reklamacji

Data otrzymania reklamacji: .....................

Data rozpatrzenia reklamacji: .....................

Reklamacja została uznana/nie uznana z następujących powodów:

Opinia rzeczoznawcy:

                                                                    www.mtsports.pl


