
 

Formularz reklamacji / zwrotu * 

 

Informacje o kliencie 

1. Imię i nazwisko klienta …………………………………………………………… 

2. Telefon i e-mail ……………………………………………………………………. 

3. Data reklamacji/zwrotu* ………………………………………………………….. 

4. Numer faktury ……………………………………………………………………… 

5. Numer konta do zwrotu* ________________________________________ 

Informacje o zwracanym artykule 

1. Nazwa …………………………………………………………………………… 

2. Ilośd egzemplarzy do zwrotu …………………………………………………. 

3. Cena jednostkowa ……………………………………………………………… 

4. Powód reklamacji/zwrotu* …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………...……………………………………… 

Żądanie klienta ** 

1.    Wymiana na pełnowartościowy egzemplarz 

2.    Zwrot pieniędzy 

3.    Inne  ………………………………………………………………………………… 

Data i podpis klienta: …………………………………………………. 

Uwaga: Formularz należy wypełnid czytelnie i kompletnie. 

Do formularza należy dołączyd oryginał faktury VAT.  

 

Przyjęcie reklamacji/zwrotu: 

Imię i nazwisko osoby przyjmującej ………………………………………. 

Data: ………………………………… 

Uwagi: …………………………………………………………………………………............ 

………………………………………………………………………………………………….. 



 

Regulamin zwrotu i reklamacji 

(nie musisz drukowad) 

 

Zgodnie z Ustawą z dn. 2 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za 

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupujący będący konsumentem może odstąpid od umowy bez 

podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy. 

Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostad przesłane na adres Sklepu 

przed upływem wskazanego powyżej terminu. 

W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego 

co świadczyły, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

Konsument wysyła towar na własny koszt. 

Zwrot towaru powinien nastąpid niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. 

W przypadku jeżeli Konsument wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, termin wynosi 

10 dni od dnia doręczenia przesyłki. Zwracany towar nie może byd używany, nie może nosid jakichkolwiek 

śladów montowania lub uszkodzeo, musi byd kompletny i odesłany wraz z dowodem zakupu. 

Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania 

ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany przez 

Zamawiającego. Zwrotowi nie podlegają koszty odesłania towaru do sklepu przez  

Zamawiającego. 

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem. 

Reklamacja powinna byd złożona w formie pisemnej na adres: 

DroCar – Czesław Adamczyk, Drożanki 22 26-634 Gózd. 

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich 

wpłynięcia. W przypadkach uzasadnionych towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli będzie to 

niemożliwe – nastąpi zwrot zapłaconej kwoty. 

Sprzedawca nie uwzględnia reklamacji towaru w oparciu o różnice w parametrach technicznych (kolorach, 

rozdzielczości itp.) towarów, wynikające z różnych ustawieo monitora komputerowego. Sprzedawca nie 

dokonuje wymiany zakupionego towaru. 

W przypadku zwrotu zamówienia do nadawcy (DroCar – Czesław Adamczyk)  z powodu błędnie podanego lub 

niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym 

terminie, Zamawiający ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia. Produkty 

nieodebrane lub nieopłacone zwroty podlegają utylizacji w terminie 7 dni od powrotu do magazynów kuriera 

lub poczty 

 


