
Zgłoszenie  reklamacyjne 

 

pieczątka i podpis

HAWES Sp. z o.o
Adres sklepu :
ATKOLOR                     mail: kontakt@atkolor.pl 
ul. Drogowców 1
84-240 Reda

DANE KLIENTA – ADRES ODBIORU PACZKI (wypełnia klient):

( Imię i nazwisko, ulica numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość, telefon ) 

Adres e-mail: Data wypełnienia formularza: 

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE REKLAMACJI (wypełnia klient):

Nazwa towaru (indeks): Data zakupu: 

Producent: Numer paragonu/faktury:

 Numer karty gwarancyjnej (opcjonalnie):

OPIS WADY - PRZYCZYNA REKLAMACJI (wypełnia klient):

OCZEKIWANIA KLIENTA (wypełnia klient):

Wymiana towaru na nowy [ ] Naprawa towaru [ ] Obniżenie ceny [ ] Odstąpienie od umowy [ ] 

PODSTAWA REKLAMACJI (proszę zaznaczyć jedną z opcji):

Gwarancja [ ]  Rękojmia [ ]  Naprawa pogwarancyjna (płatna) [ ] 

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA:

1. Oferujemy dwie możliwości złożenia reklamacji:
➡ Wysłanie formularza wraz ze zdjęciem paragonu/faktury i opcjonalnie zdjęciem karty gwarancyjnej na adres mailowy kontakt@atkolor.pl. Do

wiadomości e-mail proszę załączyć także filmy lub zdjęcia dokumentujące wadę produktu.
➡ Wysłanie formularza wraz ze zdjęciami lub oryginałami paragonu/faktury i karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym produktem na adres sklepu

(84-240 Reda, ul. Drogowców 1).
2. W przypadku braku karty gwarancyjnej, należy skorzystać z reklamacji z tytułu rękojmi korzystając z dowodu zakupu.
3. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym towarze, pod warunkiem, że produkt użytkowany był zgodnie z jego 

przeznaczeniem w warunkach domowych. Użytek komercyjny może skrócić okres ochrony gwarancyjnej zakupionego towaru.
4. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni (w przypadku wysyłki termin ten liczymy od dnia, kiedy reklamowany 

przedmiot trafi fizycznie do punktu serwisowego) oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną na podany w 
formularzu adres email.

5. Dokonujący zgłoszenia reklamacyjnego wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną na adres skrzynki mailowej podanej w zgłoszeniu i przekazywanie 
wszelkiej korespondencji drogą elektroniczną.

6. Administratorem Państwa danych osobowych jest HAWES sp. z o.o. Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną wykorzystane wyłącznie w celu 
przeprowadzenia procesu reklamacji.

ADNOTACJE SKLEPU (wypełnia sprzedawca):

Reklamacja uznana [    ]              Reklamacja nieuznana [    ]

Uzasadnienie: 

Data otrzymania produktu na adres sklepu:   
Data rozpatrzenia reklamacji:   

mailto:kontakt@atkolor.pl

