Sporządzono dnia: ...................................

REKLAMACJA
Nazwa reklamowanego przedmiotu: …........................................................................................................
Data zakupu: ........................................... Numer Paragonu / Faktury .........................................................

Dane kontaktowe:
Imię: ........................................
Nazwisko: ..............................................
Ul. ...........................................
Nr. domu / lokalu: .............. / .................
Kod pocztowy: ........................
Miejscowość: .........................................
Numer tel.: ...........................................................................
Nazwa użytkownika: ............................................................ (dotyczy zakupu na allegro)
Adres poczty elektronicznej e-mail: …............................................................................

Opis reklamacji:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
* Reklamujący *wyraża/nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, które zostały przez Niego podane powyżej,
tylko i wyłącznie na potrzeby rozpatrzenia/umożliwienia z Nim kontaktu i poinformowania
o rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, np. poprzez sms, e-mail, telefonicznie.
Ponadto oświadczam, że podane dane przeze mnie dane są prawdziwe oraz właściwe do kontaktu w sprawie złożonego zgłoszenia.
* Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru w naszej firmie
tj. Pitosz Piotr Adamczyk, ul. Pszczelińska 102, 05-805 Otrębusy.
* Przesyłka powinna zawierać:
–
uzupełniony formularz reklamacyjny, ksero dokumentu zakupu
–
reklamowany sprzęt (wyczyszczony wolny od zabrudzeń powstałych podczas użytkowania)
* Uprzejmie informujemy nie odbieramy przesyłek pobraniowych.
* W przypadku postępowania gwarancyjnego między Klientem, a Producentem, wszczętego na podstawie zgłoszenia
reklamacyjnego z tytułu gwarancji, przedmiotu posiadającego gwarancję producenta (door2door itp.) firma PITOSZ występuje
wyłącznie jako pośrednik, co oznacza, że nie jest stroną w procedurze reklamacyjnej. Ty samym firma PITOSZ nie ponosi
odpowiedzialności za przebieg, czas realizacji, formę i rezultat procedury gwarancyjnej przeprowadzonej przez Producenta.
W przypadku nieuznania reklamacji z tytułu gwarancji przez Producenta lub nieuzasadnionej reklamacji z tytułu gwarancji,
Klient zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty wiążące się z procedurą gwarancyjną. Powyższe postanowienia nie wyłączają,
nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta, wynikających z tytułu rękojmi za wady rzeczy,
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 380)
* Zostałam/-em poinformowana/-y, że w przypadku gdy kolejne próby kontaktu ze mną według zadeklarowanych
w zgłoszeniu danych kontaktowych nie odnoszą skutku, po upływie 3 miesięcy od dnia ustosunkowania się do niniejszego zgłoszenia
przez Sprzedawcę, za uwzględnieniem wezwania do odbioru produktu, Sprzedawca rozważy jego utylizację lub oddanie do
przechowania na koszt Konsumenta.

.............................................
Podpis Reklamującego
PITOSZ Piotr Adamczyk 05-805 Otrębusy ul. Pszczelińska 102 NIP: 534-232-35-71 REGON: 1409977826
Kontakt tel. 501858218, tel. 790354038

