ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE
Drogi kliencie, zamówione u nas produkty możesz reklamować w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu, gdy stwierdzisz,
że jest on uszkodzony, niekompletny, wadliwy lub niezgodny z opisem. Prosimy o wypełnienie sekcji ZGŁOSZENIE
REKLAMACYJNE i odesłanie reklamowanego produktu (wraz z dowodem zakupu) na adres naszej firmy (znajduje się
na dole strony). Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Niniejszym zgłaszam reklamację produktu otrzymanego w dniu: _________________________ .
Nazwa produktu:

Przyczyna reklamacji – dokładny opis wady:

Wnioskuję o*:
[ ] Naprawdę

[ ] Wymianę produktu na wolny od wad

[ ] Zwrot pieniędzy za reklamowany produkt

W przypadku braku możliwości naprawy / wymiany proszę o zwrot pieniędzy za reklamowany produkt.
Nr rachunku bankowego

Właściciel rachunku bankowego: ___________________________________________________________________ .
*Prosimy o wybór odpowiedniej opcji.

…………………………………………………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis Klienta)

Zwroty i reklamacje prosimy odsyłać na adres:
PPUH "GPM" Grzegorz Pomorski
ul. Zacisze 2, 95-054 Ksawerów, POLSKA
_______________________________________________________________________________________________

INFORMACJE O KLIENCIE
Imię i Nazwisko:

Adres:

Telefon kontaktowy + Email:

Sposób złożenia zamówienia:
[ ] Zamówienie telefoniczne

[ ] Sklep internetowy

[ ] Inny ……………………………………………..……………….

ZWROT PRODUKTU
Drogi Kliencie, możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Zwracany towar nie może nosić
śladów użytkowania. Aby dokonać zwrotu, prosimy o wypełnienie sekcji ZWROT PRODUKTU i odesłanie produktu
wraz z dowodem zakupu (Paragon / FV) na adres podany na odwrocie. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku
odstąpienia od umowy ponosi Klient. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
Odstępuję od umowy zawartej na odległość i zwracam produkt otrzymany w dniu …………………….......... .
Lp.

NAZWA PRODUKTU

ILOŚĆ

1.
2.
3.
4.
5.
Jeśli twoja przesyłka dostarczona kurierem lub pocztą i opłaciłeś zamówienie przy odbiorze, prosimy i podesłanie numeru rachunku
bankowego na który zwrócimy pieniądze za odesłany towar. Wpłata na konto nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, możemy się
jednak wstrzymać ze zwrotem pieniędzy do chwili przyjęcia przez nasz magazyn przesyłki ze zwracanym produktem lub dowodu jej odesłania.

Nr rachunku bankowego

Właściciel rachunku bankowego: ___________________________________________________________________ .
Oświadczam, iż zwracany produkt jest kompletny i nie nosi śladów użytkowania.
…………………………………………………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis Klienta)

