
Formularz reklamacji

CAMO
ul. Ko¿uchowska 32
65-364 Zielona Góra

Tel: 602 529 341
(pn-pt,9-17)

denley.pl

Uwaga! Nie przyjmujemy paczek za pobraniem wys³anych w ramach reklamacji.
Zwrot pieniêdzy mo¿liwy jest wy³¹cznie poprzez przelew bankowy

Dane klienta (wype³nia Klient)

Login: …........................................................................ Nr zamówienia/aukcji: ….............................................................

Imiê i nazwisko: …................................................................................................ Telefon: …............................................

Kod pocztowy i miejscowoœæ: ….........................................................................................................................................

Ulica, numer domu/mieszkania: ….....................................................................................................................................

Zakupu dokonano na: [  ] denley.pl    [  ] allegro        E-mail: ….........................................................................................  

Data wype³nienia reklamacji: …...................…..................                          Numer rachunku bankowego:

Informacje o przedmiocie (wype³nia Klient)

Produkt: …...........................................................................

Data stwierdzenia wady: ….................................................

Data zakupu: …..................................................................

Nr dokumentu zakupu****: …..............................................

**** numer faktury VAT lub paragonu fiskalnego

Opis wady / przyczyna reklamacji (wype³nia Klient):

¯¹danie reklamuj¹cego (wype³nia klient)

[   ] nieodp³atna naprawa
[   ] wymiana uszkodzonej czêœci
[   ] wymiana na nowy *
[   ] zwrot zap³aconej ceny *
[   ] obni¿enie zap³aconej ceny **

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz i 
zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz 1176) wybór ¿¹dania nale¿y do reklamuj¹cego.

* mo¿liwe tylko gdy:
 - otrzymany towar jest wadliwy lub niezgodny z zamówieniem (inny model, rozmiar, kolor)
 - naprawa lub wymiana s¹ niemo¿liwe lub wymagaj¹ nadmiernych kosztów
 - sprzedawca nie wymieni³ rzeczy na now¹ albo rzeczy nie naprawi³ w odpowiednim czasie
 - wymiana lub naprawa nara¿a³aby reklamuj¹cego na znaczne niedogodnoœci
** gdy wada lub usterka danej czêœci lub jej brak nie wp³ywa istotnie na ca³oœæ u¿ytkow¹ zakupionego 
produktu

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

czytelny podpis Klienta

1. Reklamacja winna byæ z³o¿ona na piœmie (poprawnie wype³niony formularz reklamacji) i przes³ana wraz z produktem z do³¹czonym 
dowodem zakupu na adres siedziby firmy. Towar powinien byæ odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

2. Reklamacja obejmuje wy³¹cznie wady powsta³e z przyczyn tkwi¹cych w zakupionym towarze, pod warunkiem, ¿e produkt u¿ytkowany by³ 
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Sprzedaj¹cy zobowi¹zuje siê do rozpatrzenia reklamacji w ci¹gu 14 dni od dnia jej zg³oszenia oraz poinformowania Kupuj¹cego o wyniku 
rozpatrzenia reklamacji.

Adnotacje Sprzedawcy – decyzja dotycz¹ca reklamacji

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

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

Piecz¹tka i podpis sprzedawcy:

Reklamacja zosta³a uznana/nie uznana z nastêpuj¹cych powodów:

Dalsze postêpowanie reklamacyjne – informacje dla klienta:
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