
D R U K R E K L A M A C J ID R U K R E K L A M A C J I

1. Dane klienta  (wype³nia klient)1. Dane klienta  (wype³nia klient)

Imiê i nazwisko _____________________________________________________

Kod pocztowy ______________Miejscowoœæ______________________________

Telefon ____________________E-mail __________________________________

Data wype³nienia reklamacji ___________________________________________

2. Informacje o przedmiocie rekla  macji  (wype³nia klient)2. Informacje o przedmiocie rekla  macji  (wype³nia klient)

Opis wady / przyczyna reklamacji (wype³nia klient)Opis wady / przyczyna reklamacji (wype³nia klient)

Adnotacje sprzedawcy - decyzja dotycz¹ca reklamacjiAdnotacje sprzedawcy - decyzja dotycz¹ca reklamacji

3. ¯¹danie reklamuj¹cego (wype³nia klient)3. ¯¹danie reklamuj¹cego (wype³nia klient)

Produkt ______________________________ Data zakupu ______________________________

Model ________________________________ Nr dokumentu zakupu ______________________

Data stwierdzenia wady __________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Nieodp³atna naprawa

Wymiana na nowy

Zwrot zap³aconej ceny *
Czytelny podpis klienta

Ogólne warunki sk³adania i uznania reklamacji Klienta: Ogólne warunki sk³adania i uznania reklamacji Klienta: 

1. Reklamacja winna byæ z³o¿ona na piœmie i wys³ana / dostarczona do siedziby firmy Albertus.(e-mail, list polecony, przesy³ka kurierska)
W przypadku z³o¿enia reklamacji w formie e-mail, nale¿y wys³aæ poprawnie wype³niony i zeskanowany druk reklamacji (wraz z kopi¹ dowodu     
zakupu) na adres biuro@agdalbertus.pl.
2. Reklamacja obejmuje wy³¹cznie wady powsta³e z przyczyn tkwi¹cych w zakupionym towarze, pod warunkiem przestrzegania przez klienta 
prawid³owych zasad u¿ytkowania towaru, okreœlonych w instrukcji u¿ytkowania.
3. Sprzedaj¹cy zobowi¹zuje sie do rozpatrzenia reklamacji w ci¹gu 14 dni od daty jej zg³oszenia (dostarczenia do firmy Albertus) o r a z  
poinformowania Kupuj¹cego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
4. Towar nale¿y odes³aæ na adres:
                                                     Albertus 
                                                   ul. Oleñki 1 
                                                 15-697 Bia³ystok

Towar nale¿y odes³aæ w oryginalnym opakowaniu wraz z poprawnie wype³nionym formularzem reklamacyjnym i kopi¹ dowodu zakupu. Towar 
winien byæ odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu (towar uszkodzony podczas wysy³ki nie bêdzie podlega³ 
naprawie lub wymiania w ramach gwarancji)
5. Prawo do sk³adania reklamacji przys³uguje jedynie w okresie ochrony gwarancyjnej.

Data otrzymania reklamacji __________________________________________________

Reklamacja zosta³a uznana / nie uznana ________________________________________

Data rozpatrzenia reklamacji __________________________________________________
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