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                         FORMULARZ REKLAMACYJNY

1. Dane klienta (wypełnia klient)
____________________________Kod pocztowy _______ Miejscowosc _____________________
 Telefon ___________________ E-mail _____________________________ 
Data zgłoszenia reklamacji______________________________
2. Informacje o przedmiocie reklamacji (wypełnia klient)
Produkt _____________________________________________________________________
Data zakupu_____________________
Nr dowodu zakupu* lub nr zlecenia_____________________
Data stwierdzenia wady *_____________________ 
numer faktury VAT_____________________
3. Opis wady / przyczyna reklamacji (wypełnia klient)

4. Oczekiwania reklamujacego (wypełnia klient)

 Nieodpłatna naprawa
 Wymiana na nowy
 Odstapienie od umowy
 Obniżenie ceny

REKOJMIA ZA WADY
Art. 560. § 1. Jezeli rzecz sprzedana ma wady, kupujacy moze od umowy odstapic albo zadac obnizenia ceny. Jednakze kupujacy nie moze od umowy
odstapic, jezeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwa na rzecz wolna od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma
zastosowania, jezeli rzecz była juz wymieniona przez sprzedawce lub naprawiana, chyba ze wady sa nieistotne.
§ 2. Jezeli kupujacy odstepuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrocic otrzymane swiadczenia według
przepisow o odstapieniu od umowy wzajemnej.
§ 3. Jezeli kupujacy zada obnizenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obnizenie powinno nastapic w takim stosunku, w jakim wartosc rzeczy
wolnej od wad pozostaje do jej wartosci obliczonej z uwzglednieniem istniejacych wad.
§ 4. Jezeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryc takze zwiazane z tym koszty, jakie poniosł kupujacy.

        OGOLNE WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI:
1. Reklamacja moze byc złozona na pismie i wysłana/dostarczona (e–mail, list polecony) na adres: biuro@drukxpert.pl / Print Well Lena Jakubiak
45-301 Opole Małopolska 41 lub na adres: biuro@drukxpert.pl
powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
3. Sprzedawca zobowiazuje sie do rozpatrzenia reklamacji w ciagu 14 dni od dnia jej zgłoszenia oraz do poinformowania Kupujacego o wyniku
rozpatrzenia reklamacji.
5. Adnotacje Sprzedawcy - decyzja dotyczaca reklamacji

Pieczatka i podpis Sprzedawcy

Reklamacja została uznana / nie uznana z nastepujacych powodow:

Data otrzymania reklamacji _________Data rozpatrzenia reklamacji _________________
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