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Załącznik nr 2 „Formularz reklamacyjny” 

 

.......................................... 
 imię i nazwisko  

.......................................... 
               adres 

.......................................... 
               kod pocztowy 

.......................................... 
               nr telefonu 

.......................................... 
               adres e-mail 

.......................................... 
miejscowość, dnia 

 

LADEX Chłodnictwo-klimatyzacja  

Schwarz Mydlarz Sp. j 

Ul. Rzemieślnicza 15 

62-081 Przeźmierowo 
 

FORMULARZ REKLAMACYJNY 
 

Wnoszę o reklamację towaru 

.................................................................................... 
pełna nazwa 

Producent:  ……………………………….. 

Data zakupu:  _ _ - _ _ - _ _ _ _   

Paragon / faktura VAT 

nr: 

……………………………….. 

Data ujawnienia wady:  _ _ - _ _ - _ _ _ _   

 

Dokładny opis wady: ………………………………………………………………………… 

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

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

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

……………………………………………………………………... (więcej miejsca na str. 3) 

W związku z powyższym proszę o: 

□ nieodpłatną naprawę uszkodzenia 

□ wymianę uszkodzonej części  
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 □ wymianę na nowy towar  

□ zwrot kosztów zakupu1  

□ obniżenie kosztów zakupu2 

□ inne tj. ...………………………………………………………….………………….. . 

 

.......................................... 
czytelny podpis konsumenta 

Ogólne warunki uznania reklamacji 
1. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona (email, faks, list polecony) na adres siedziby Sprzedawcy.  

W przypadku złożenia reklamacji w formie email, należy wysłać zeskanowany wypełniony poprawnie druk reklamacji (wraz 
z kopią dowodu zakupu i karty gwarancyjnej) na adres: bok@ladex.com.pl. 

2. Sprzedawca dopuszcza złożenie reklamacji w formie elektronicznej z poziomu strony www.eladex.com.pl  
z zachowaniem warunków w ust. 1. 

3. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym towarze, pod warunkiem 
przestrzegania przez Klienta prawidłowych zasad montażu i użytkowania towaru, określonych w karcie gwarancyjnej oraz 
instrukcji montażu i użytkowania. 

4. Jeżeli produkt został dostarczony w częściach składowych, wówczas Kupującemu służy jedynie prawo do reklamacji 
wadliwej części, a nie całości produktu. 

5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz 
poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji. 

6. W przypadku uznania reklamacji towar (jego część) należy odesłać na adres siedziby Sprzedającego lub wskazane przez 
niego miejsce, w opakowaniu wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji, kartą gwarancyjną i dowodem 
zakupu (np. paragon fiskalny lub faktura VAT). Towar (jego część) powinien być odpowiednio zabezpieczony przed 
uszkodzeniem w trakcie transportu (towar uszkodzony podczas przesyłki nie będzie podlegał naprawie lub wymianie w 
ramach gwarancji). Towar jest dostarczany do i odbierany z serwisu sprzedawcy na jego koszt. 

7. Prawo do składania reklamacji przysługuje jedynie w okresie ochrony gwarancyjnej, wyznaczonym w Karcie Gwarancyjnej 
produktu. 

8. Reklamacja części produktu, który został dostarczony w momencie zakupu samodzielnie nie obejmuje jego ponownego 
montażu.  

Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkować odrzuceniem reklamacji. Szczegółowy opis postępowania 
reklamacyjnego znajduje się w karcie gwarancyjnej i może być odmienny od powyższych zapisów, z uwagi na 
specyfikę zakupionego produktu. 
Adnotacje sprzedawcy – decyzja dotycząca reklamacji 

 

_ _ - _ _ - _ _ _ _   
     data otrzymania reklamacji  

.......................................... 
       osoba rozpatrująca reklamację 

_ _ - _ _ - _ _ _ _   
       data rozpatrzenia reklamacji 

 
 

Pieczątka i podpis Sprzedawcy 

 
 
 
 
 

 
Reklamacja została uznana / nie uznana  
z następujących powodów: 
 
 
 
 
 
 
Dalsze postępowanie – informacja dla 
Klienta: 

                                                
1 tylko w przypadkach gdy : 

 naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, 

 sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił w odpowiednim czasie, 

 wymiana albo naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności. 
2 gdy wada lub usterka danej części lub jej brak nie wpływa istotnie na wartość użytkową zakupionego produktu. 
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Dokładny opis wady (cd.):…………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

 


