
ZAWIADOMIENIE *) REKLAMACJA *)

Z POWODU NIEZGODNOŚCI TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ – sprzedaż towaru do dnia 
24.12.2014 [włącznie] *)

Z POWODU WADY TOWARU – sprzedaż towaru po dniu 24.12.2014 *)

DANE KUPUJĄCEGO
1 Nazwisko i imię:
2 Telefon kontaktowy:
3 E-mail:
4 Adres do korespondencji:

DANE TOWARU, OPIS ZAKUPU i WYDANIA TOWARU
Rodzaj towaru: Cena zakupu:
Producent: Data zakupu:
Typ/model: Miejsce zakupu:
Numer seryjny: Data wydania:
Nr artykułu: Miejsce wydania:

OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO ZAWIADOMIENIE *) / REKLAMACJĘ *)
Z POWODU NIEZGODNOŚCI TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ – sprzedaż towaru do dnia 

24.12.2014 [włącznie] *)
Z POWODU WADY TOWARU – sprzedaż towaru po dniu 24.12.2014 *)

Niniejszym składam zawiadomienie *) / reklamację *) z tytułu niezgodności wyżej opisanego towaru
z umową/wady towaru i oświadczam, że:
1 Opisany wyżej towar jest niezgodny z umową/posiada wadę z uwagi na [prosimy o podanie 

dokładnego opisu niezgodności towaru z umową/wady, na przykład: brak działania funkcji lub 
inne przejawy wadliwości towaru]:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 Niezgodność/wadę powyższą stwierdziłem/-am w dniu ……………………………
3 Opisany wyżej towar był *) / nie był *) uprzednio naprawiany *) / wymieniany *) przez

……………………………………………………… w dacie *) / w datach *) ………………………………………………………
4 Opisany wyżej towar kupiłem/-am jako Konsument, bez bezpośredniego związku z 

prowadzeniem przeze mnie działalności gospodarczej lub zawodowej.
5 Opisany wyżej towar pozostaje moją własnością w dacie złożenia niniejszego zawiadomienia *) / 

niniejszej reklamacji *), albo zostałem/-łam upoważniony/-a przez właściciela towaru do złożenia 
niniejszego zawiadomienia *) / niniejszej reklamacji *).

6 Zostałem/-łam poinformowany/-a przez sprzedawcę o zasadach postępowania reklamacyjnego:
• z powodu niezgodności towaru z umową wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 27 lipca 

2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu 
cywilnego – sprzedaż towaru do dnia 24.12.2014 [włącznie] *)

• z powodu wady towaru – sprzedaż towaru po dniu 24.12.2014 *)

7 W związku ze wskazaną wyżej niezgodnością towaru z umową / wadą towaru domagam się 
następujących działań ze strony sprzedawcy (1): 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8 Zostałem/ -łam poinformowany/-a przez sprzedawcę o konieczności sporządzenia kopii 

zabezpieczającej danych umieszczonych na nośnikach lub w komputerach przekazywanych 
razem z niniejszym zawiadomieniem / niniejszą reklamacją, w związku z niebezpieczeństwem 
utraty takich danych na nośniku lub w komputerze poddawanym ewentualnej naprawie. 
Zwalniam sprzedawcę z odpowiedzialności za utratę danych umieszczonych na nośnikach lub w 
komputerach poddawanych ewentualnej naprawie.

9 Zostałem/-łam poinformowany/-a przez sprzedawcę, że towar po ewentualnej 
naprawie/ekspertyzie autoryzowanego serwisu wydawany jest na podstawie oryginału 
wystawionego przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia / reklamacji wraz z 
załączonym dowodem zakupu.

10 Zostałem/-łam poinformowany/-a przez sprzedawcę, że nieodebranie towaru w terminie 60 dni 
od daty poinformowania przez sprzedawcę o możliwości jego odbioru może spowodować 
oddanie towaru na przechowanie na koszt składającego zawiadomienie / reklamację.

Opis oznaczeń:

*)
 – niepotrzebne skreślić

(1)
 – Pole aktualne wyłącznie w razie złożenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową (sprzedaż towaru do dnia 24.12.2014, 

włącznie) lub z powodu wady towaru (sprzedaż towaru po dniu 24.12.2014). Punkt ten należy wykreślić, jeśli Kupujący oświadcza, że 
ogranicza się jedynie do złożenia zawiadomienia o niezgodności towaru z umową lub o wadzie towaru, zaś reklamację złoży w późniejszym 
terminie.

………………………………………, dnia … … …………
(Miejscowość, Data)

____________________________________________________
Własnoręczny podpis składającego zawiadomienie / reklamację
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