CEWE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
ul. Strzelecka 11, 47-230 Kędzierzyn - Koźle
Nazwa, siedziba i adres sprzedawcy (Laboratorium)

Miejscowość i data sporządzenia dokumentu

Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu Klienta (opcjonalnie numeru telefonu lub adres e-mail)

FORMULARZ REKLAMACJI (RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU)
(przed wypełnieniem formularz prosimy zapoznać się z informacją dodatkową zamieszczoną na końcu dokumentu)

1. ZAWIADAMIAM O STWIERDZENIU WADY FIZYCZNEJ ZAKUPIONEGO PRZEZE MNIE TOWARU.
RODZAJ TOWARU:

DATA ZAKUPU TOWARU:

DATA STWIERDZENIA WADY FIZYCZNEJ TOWARU:

OPIS WADY FIZYCZNEJ TOWARU:

2. ŻĄDANIE KLIENTA (wybór od A do D, należy wybrać jedno z żądań; pozostałe żądania prosimy
skreślić):
A. NIEODPŁATNA NAPRAWA TOWARU
B. WYMIANA TOWARU NA NOWY
C. ŻĄDANIE OBNIŻENIA CENY TOWARU
Żądam obniżenia ceny towaru o kwotę __________________________ złotych (należy podać kwotę
żądanego obniżenia ceny) i niezwłoczny zwrot tej kwoty na moją rzecz w następujący sposób (należy
wybrać jedno z poniższych żądań; pozostałe żądania prosimy skreślić):
1) przelewem bankowym na rachunek bankowy numer:
_______________________________________________________________________________________
(należy podać numer rachunku bankowego)
2) przekazem pocztowym na mój adres,
3) w gotówce.
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D. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
Zwracam zakupiony towar i wnoszę o niezwłoczny zwrot całej ceny towaru na moją rzecz w następujący
sposób (należy wybrać jedno z poniższych żądań; pozostałe żądania prosimy skreślić):
1) przelewem bankowym na rachunek bankowy numer:
_______________________________________________________________________________________
(należy podać numer rachunku bankowego)
2) przekazem pocztowym na mój adres,
3) w gotówce.

3. UWAGI, DODATKOWE OŚWIADCZENIA:
(w razie braku uwag lub dodatkowych oświadczeń, prosimy przekreślić tę część dokumentu)

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY REKLAMACJĘ:
PRZYJMUJĄCY REKLAMACJĘ:

DATA PRZYJĘCIA REKLAMACJI:
PRZEWIDYWANA DATA
ROZPATRZENIA REKLAMACJI:
DODATKOWE UWAGI
PRZYJMUJĄCEGO REKLAMACJĘ:

INFORMACJA DODATKOWA:
Przed wypełnieniem formularza reklamacji prosimy ponownie zapoznać się z postanowieniami Warunków
Realizacji Zleceń (WRZ) pobranych i zachowanych przez Klienta przy składaniu zamówienia na towar bądź
dostępnych na stronie internetowej sprzedawcy: www.cewe.pl . W szczególności zalecane jest zapoznanie się z
postanowieniami WRZ o rękojmi za wady i procedurze reklamacyjnej. Zalecane może być również zapoznanie się z
treścią przepisów kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady (art. 556 i następne).

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z wypełnieniem formularza
lub procedurą reklamacyjną możliwy jest również kontakt ze sprzedawcą
(Laboratorium) pod numerem telefonu: 077/406-31-80 lub pod adresem e-mail:
info@cewe.pl

____________________________
(podpis przyjmującego reklamację)

____________________________
(podpis Klienta)
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