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DANE KUPUJĄCEGO: 

imię i nazwisko (nazwa)

adres

adres cd. 

telefon

DANE SPRZEDAWCY:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„ LinoFloor ” Marcin Kuczyński

ul. Teofila  Noniewicza 42 A
16-400 Suwałki

Sklep Internetowy działający pod adresem:
www.linofloor.abstore.pl

miejscowość, data

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

Dane dotyczące zakupionych towarów:

1.   Nazwa reklamowanego    
towaru:

2.   Numer zamówienia / 
ewentualnie numer FV:

3.   Data odbioru towaru / 
doręczenia przez kuriera:

4.   Dokładny opis wad towaru 
oraz okoliczności, w jakich 
wady zostały stwierdzone:

5.   Kiedy wady zostały 
stwierdzone / data:

Wybieram sposób przekazania towaru  w celu jego oględzin przez sprzedawcę 
(proszę wybrać jedną z opcji):

Towar dostarczę na swój koszt na adres:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ LinoFloor ”
Marcin Kuczyński , ul. Teofila Noniewicza 42 A , 16-400 Suwałki

Proszę o zamówienie kuriera. Pokryję rzeczywiste koszty kuriera. Koszty te zostaną potrącone ze zwracanej mi 
zapłaty za zakupiony towar.

Inny sposób uzgodniony indywidualnie z 
konsultantem Sklepu Internetowego, tj.:
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ŻĄDANIE KUPUJĄCEGO: 

Żądam doprowadzenia reklamowanego towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo 
wymianę na nowy.

Domagam się stosownego obniżenia ceny.

Odstępuję od umowy i wnoszę o zwrot zapłaconej ceny.

POUCZENIE: 

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji oraz żądań kupującego w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego 
towaru do oględzin.
W przypadku uzasadnionej reklamacji sprzedawca nieodpłatnie naprawi reklamowany towar albo wymieni go na nowy, 
chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów 
uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod 
uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo sprzedawca nie zdoła uczynić 
zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne 
niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może 
odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu 
naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

Podpis Klienta

Wypełniony i podpisany  formularz proszę wysłać na adres: 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LinoFloor” Marcin Kuczyński , ul. Teofila  Noniewicza  42 A ,16-400 Suwałki.
Oświadczenie można również wysłać faksem na nr.+48 87 565 77 82 lub e-mailem  na adres : info@linofloor.abstore.pl. 

mailto:info@linofloor.abstore.pl

