e-sklep Gino Rossi gino-rossi.com
ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE NR ………………………………..……
(zgłoszenie dotyczy reklamacji towarów zakupionych po 25.12.2014 roku)
1. Sporządzono w dniu: ………………………………………………………………………………………………….............
2. Imię i nazwisko reklamującego ……………………………………………………………………………………………….
3. Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
tel.: ……………………………………….…… e-mail………………………………………………………………………………..
Administratorem danych zebranych poprzez formularz reklamacyjny jest GINO ROSSI S A, z siedzibą w
Słupsku przy ul. Owocowej24. Dane reklamującego przetwarzane są wyłącznie w celu rozpatrzenia
reklamującego. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej rozpatrzenie nie jest możliwe bez ich podania.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich
poprawienia.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

Data nabycia towaru: ………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa towaru: ………………………………………………………….………. Cena towaru …………………………….
Przedłożony dowód zawarcia umowy:………………………………….numer ………………………………………
Opis wady fizycznej rzeczy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Uwagi dotyczące przyjmowanego towaru do reklamacji …………………………………………………………
Wada została stwierdzona w dniu. ………………………………………………………………………………………….
Na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:
 nieodpłatną naprawę towaru * (art. 561 § 1)
 wymiany towaru na nowy * (art. 561 § 1)
 odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto bankowe:
…………………..………………….……………………………………………………………………………. (art. 560 § 1)
Termin rozpatrzenia reklamacji: w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożonej
reklamacji Klient zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
Towar przyjęto do depozytu w dniu ……………………………………………………………………………………..…

……………………………………………..
podpis klienta

……..……………………………………..
podpis osoby przyjmującej

13. Ustosunkowanie się do reklamacji oraz sposób załatwienia reklamacji
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prosimy o przesyłanie reklamacji na adres:
e-sklep Gino Rossi, ul. Wspólna 1, 76-251 Bolesławice/Słupsk.
Niniejszy wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi jedynie przykład, z którego Państwo chcąc zgłosić
reklamację nie muszą korzystać .
Przesyłkę reklamacyjną Klient wysyła na własny koszt. Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną
odebrane. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Klienta.
Dane identyfikacyjne:
GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku, ul. Owocowa 24, 76-200 Słupsk, zarejestrowana przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000043459,
NIP 839-020-22-81, REGON 771479103, Kapitał zakładowy 50333095 zł opłacony w całości
Adres e-mail: e-sklep@gino-rossi.com, nr. telefonu do kontaktu +48 59 727 98 48

* niepotrzebne skreślić

