
ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE  
 

 

 

 

   

 

 

 

     * Informacja niezbędna w przypadku żądania zwrotu zapłaconej ceny lub obniżenia zapłaconej ceny 

 

 

 

 

    ** numer faktury VAT lub paragonu fiskalnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. TYP ZGŁOSZENIA (wypełnia klient):                          GWARANCYJNE                   RĘKOJMIA                     

2. DANE ZGŁASZAJĄCEGO (wypełnia klient):  

3. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE REKLAMACJI (wypełnia klient):  

5. ŻĄDANIE ZGŁASZAJĄCEGO REKLAMACJĘ (wypełnia klient):  

6. ZAŁĄCZNIKI

:             

KARTA GWARANCYJNA                       DOWÓD ZAKUPU                         AKCESORIA                            WALIZKA  

IMIĘ I NAZWISKO:  

ADRES: 

MIEJSCOWOŚĆ:  

 

 

 

 

E-MAIL:  

TELEFON: 

KOD POCZTOWY: 

NR DOKUMENTU ZAKUPU **:  

PRODUKT: 

MODEL PRODUKTU:  

 

 

 

 

DATA ZAKUPU:  

DATA STWIERDZENIA WADY: 

NR SERYJNY:  

 

 

 

 

4. OPIS WADY / PRZYCZYNA REKLAMACJI (wypełnia klient):  

NIEODPŁATNA NAPRAWA 

WYMIANA NA NOWY 

ZWROT ZAPŁACONEJ CENY * 

OBNIŻENIE ZAPŁACONEJ CENY ** 

NR RACHUNU 
BANKOWEGO *: 

JOTKEL Jan Krzywonos Sp. k. 
63-700 Krotoszyn 

ul. Wiejska 43 
 

Zgodnie z art., 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 
1176) wybór żądania należy do reklamującego. 
 

* możliwe tylko gdy: 

- naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, 
- sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił w odpowiednim czasie, 
- wymiana lub naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności 

** gdy wada lub usterki danej części lub jej brak nie wpływa istotnie na całość użytkową 

zakupionego produktu. 

wypełnia klient po otrzymaniu 
numeru rejestracji od sprzedawcy 

data oraz czytelny podpis zgłaszającego 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji zgłoszenia niezgodności towaru z umową zgodnie z 
Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U nr 133 poz.883) 

 

telefon: + 48 62 7255820   e-mail: sklep@itunarzedzia.pl 

 

mailto:sklep@itunarzedzia.pl


REGULAMIN SKLEPU  itunarzedzia.pl 

Pkt. 6 – REKLAMACJA PRODUKTU 

6.1. Wszystkie Produkty dostępne w sklepie itunarzedzia.pl  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz są objęte rękojmią za wady na okres 

24 miesięcy liczony od daty zakupu (z zastrzeżeniami  wynikającymi z ustawy Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz z innych 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa).  

6.1.1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem 

zostaje wyłączona. 

6.2. Część produktów objęta jest gwarancją udzielaną przez Producenta lub polskiego Dystrybutora obowiązującą na terenie Polski.  

6.2.1. Warunki gwarancji określa Producent lub Dystrybutor produktu, dlatego Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ich zobowiązań. 

6.2.2. Szczegółowe warunki gwarancji oraz czas jej trwania znajdują się w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta oraz w materiałach 

publikowanych na jego stronie internetowej.  Skrócone informacje na temat gwarancji oraz linki do stron internetowych gwarantów dostępne są w 

zakładce „Warunki Gwarancji” oraz na karcie Produktu. 

6.2.3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady Produktu. 

6.3. W przypadku stwierdzenia wady zakupionego przedmiotu, Klient może skorzystać z prawa do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji lub rękojmi. Przyczyną 

reklamacji nie mogą być wady, o których Klient wiedział w momencie zawarcia umowy sprzedaży. Reklamacja  może zostać zgłoszona przez Klienta wraz z 

opisem: 

6.3.1. pisemnie na adres: itunarzedzia.pl – JOTKEL Jan Krzywonos Sp. k., ul. Wiejska 43, 63-700 Krotoszyn; 

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@itunarzedzia.pl; 

6.4. Produkt uważany jest za niezgodny z umową sprzedaży w szczególności, jeżeli: 

6.4.1. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie  sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności 
lub przeznaczenia; 

6.4.2 nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 

6.4.3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcy przy zawarciu umowy sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia 
co do takiego jej przeznaczenia; 

6.4.4. został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym; 

6.4.5. nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach Sprzedawcy, producenta lub 
jego przedstawiciela oraz osoby, która wprowadza towar konsumpcyjny do obrotu krajowego w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, 

osoby, która podaje się za producenta przez umieszczenie na towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego (w 
szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, 
w jakim towar ma je zachować); 

6.4.6. nie został prawidłowo zamontowany i uruchomiony, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez Sprzedawcę lub 

przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność albo przez Konsumenta według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży; 

6.4.7. nie posiada innych cech, które zostały uzgodnione w konkretnej umowie lub które powinien posiadać na podstawie  umowy.  

6.5. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument  składając reklamację w trybie rękojmi może żądać: 

6.5.1. nieodpłatnej naprawy Produktu lub wymiany Produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych 

kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. 

6.5.2. obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, 

wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę tę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub 

naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. 

6.5.2.1 Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą 

pozostaje do wartości Produktu bez wady. 

6.5.2.2.Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna . 

6.6. Przy składaniu reklamacji zaleca się postępowanie zgodnie z procedurą określoną w zakładce „Reklamacje”. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie 

reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia 

Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych 

składającego reklamację – według  wzoru Zgłoszenia Reklamacyjnego  (do pobrania  w zakładce „Reklamacje”). 

6.7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania 

się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 

6.7.1 W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi 

niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy 

na adres ul. Mickiewicza 3, 63-700 Krotoszyn. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie 

Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu 

terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. 

6.7.2 Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 7.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do 

reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 7.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i 

ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego. 

6.8. W przypadku uwzględnienia reklamacji na korzyść Konsumenta, koszt wymiany lub naprawy Produktu ponosi Sprzedający.  

6.9. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę, przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed 

upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu.  

https://itunarzedzia.pl/reklamacje

