
Formularz reklamacji

Dane klienta 

Imię i nazwisko___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kod pocztowy_________________________________  Miejscowość_____________________________________________________________________________________________________

Telefon______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data____________________________________

Informacje o przedmiocie reklamacji

Zakup:

Nazwa produktu____________________________________________________________________________________  Nr dokumentu zakupu__________________________

Data i miejsce zakupu_______________________________________________     Data stwierdzenia wady_______________________________________________________

Opis wady / przyczyna reklamacji   / WYPEŁNIA KLIENT________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Załączam zdjęcia (ilość)_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Reklamacja uznana / nie uznana z następujących powodów _____________________________________________________________________________________________________

Dalsze postępowanie reklamacyjne - informacja dla Klienta_______________________________________________________________________________________________________

Przedstawiciel handlowy

Data i czytelny podpis klienta

Reklamujący oświadcza, że powyższy opis jest prawdziwy i zgodny ze stanem rzeczywistym otrzymanego zamówienia.

_____________________________________________________  

Data rozpatrzenia reklamacji

____________________________________________________________  
Pieczątka i podpis Sprzedawcy

____________________________________________________________  

Adnotacje sprzedawcy - decyzja dotycząca reklamacji

(nr zamówienia: _______________________) (nr zamówienia _______________________)
sklep internetowy aukcje Allegro



Regulamin reklamacji

1.  Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie 
przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy: 

a. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący 
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
c. w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można 
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d. w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z 
innymi rzeczami,
e. w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w 
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie reklamacji. 

2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami, z 
tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik 
Ustaw z 2014r. poz. 121 ) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem treści pkt. 1. niniejszego 
Regulaminu. 

3. Reklamację może złożyć każdy Kupujący, dla którego Usługodawca realizował Zamówienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uwagi 
dotyczące reklamowanego Zamówienia należy przesyłać na adres info@constilana.pl 
            3.1. Reklamacji nie podlegają:

- błędy w druku lub składzie drukarskim materiałach przygotowanych przez Zamawiającego,
- reklamacje dot. różnic kolorystyki wydruku a kolorów w projektach,
- nie zwrócone nakłady lub zwrócenie ich części bez wcześniejszego ustalenia z Usługodawcą.

4. Rozpatrzenie reklamacji 
Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć reklamację - bez względu na rodzaj zgłoszenia w żadnym przypadku rozpatrzenie reklamacji 
nie nastąpi później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. W każdym przypadku Sprzedawca powiadomi 
Kupującego w terminie powyżej ustalonym o sposobie dalszego postępowania. 

4.1. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru 
reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obciążony Kupujący. 
4.2 W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę wada Produktu zostanie niezwłocznie usunięta przez Sprzedawcę i 
naprawiony Produkt lub - w przypadku gdy wada nie da się usunąć - nowy Produkt zostanie przesłany do Kupującego, w uzgodnionym 
terminie.

5. W przypadku gdy Kupujący, który składa reklamację korzystając z uprawnień z tytułu gwarancji jakości zakupionego Produktu odstąpi od 
umowy ze Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. W przypadku gdy Kupujący, który składa reklamację korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi zakupionego Produktu odstąpi od umowy ze 
Sprzedawcą, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na 
podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. 


