
FORMULARZ REKLAMACYJNY/ FORMULARZ NAPRAWY

KLIENT:
ADRES POCZTOWY MIEJSCA REKLAMACJI
BĄDŹ NAPRAWY:

Reklamuję niżej wskazany towar wraz z opisem usterki. Zgodnie obowiązującym prawem proszę o przesłanie w ciągu ustawowych
14 dni decyzji reklamacyjnej. Przekroczenie tego terminu będzie oznaczać, że reklamacja została uznana za zasadną.

Proszę o naprawę towaru. Towar wraz z opisem jego usterki są wskazane poniżej

Protokół reklamacyjny

Kopia faktury

Towar przeznaczony do reklamacji bądź naprawy

inne

Załączniki*:

podpis klienta

DECYZJA REKLAMACYJNA

Na podstawie przekazanych informacji przyjęliśmy reklamację otrzymanego towaru. W naszej opinii oraz na podstawie stanowiska
stosownego organu (patrz. załącznik) zgłoszona reklamacja ZOSTAŁA* - NIE ZOSTAŁA* uznana za zasadną.

Reklamacja została rozpatrzona dnia:

Reklamację rozpatrywa:

podpis i pieczątka

* oznaczone pola są obowiązkowe
** Jest to adres naszego punktu zbiorczego dla wszystkich paczek  z Polski, z którego paczka zostaje dalej przesyłana do siedziby naszej firmy w Bratysławie. Po jej dostarczeniu do nas zostaniesz
poinformowany a Twój wniosek będzie rozpatrzony.

* niepotrzebne skreślić

Imię i nazwisko*:

Ulica i numer domu*:

Miejscowość*:

Kod pocztowy*:

Telefon*:

E-mail:

Numer zamówienia*: Numer faktury*: Data zakupu towaru*:

Reklamowany towar*:

Opis usterki
reklamowanego
towaru*:

W dnia

Firma**: Przesyłkownia.pl (96833267 TimeStore.pl) TS2018 s.r.o.

Mostowa 4Adres:

Miejscowość: Cieszyn

43–400Kod pocztowy:

+48 22 153 88 88Telefon:

E-mail: info@timestore.pl

51760126REGON: NIP: PL5263306578
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DECYZJA REKLAMACYJNA
Na podstawie przekazanych informacji przyjęliśmy reklamację otrzymanego towaru. W naszej opinii oraz na podstawie stanowiska stosownego organu (patrz. załącznik) zgłoszona reklamacja ZOSTAŁA* - NIE ZOSTAŁA* uznana za zasadną.
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podpis i pieczątka
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** Jest to adres naszego punktu zbiorczego dla wszystkich paczek  z Polski, z którego paczka zostaje dalej przesyłana do siedziby naszej firmy w Bratysławie. Po jej dostarczeniu do nas zostaniesz poinformowany a Twój wniosek będzie rozpatrzony.
* niepotrzebne skreślić
Firma**:
Przesyłkownia.pl (96833267 TimeStore.pl) TS2018 s.r.o.
Mostowa 4
Adres:
Miejscowość:
Cieszyn
43–400
Kod pocztowy:
+48 22 153 88 88
Telefon:
E-mail:
info@timestore.pl
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REGON:
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Číslo objednávky je i variabilní symbol z faktury
0,0,0
Najdete v horní části faktury
0,0,0
Stačí kliknutím vybrat datum z nabídky
0,0,0
Uveďte název a kód zboží k reklamaci nebo opravu
0,0,0
0,0,0
0,0,0
Stačí kliknutím vybrat datum z nabídky
0,0,0
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