
Euro Parts
Marcin Jakubczyk

ul. Słoneczna 4
80-297 Miszewko
Tel: 574-780-502 

Protokół reklamacji towaru

nr …......

(wypełnia sprzedawca)

Zgłaszający reklamację:

1. Imię i nazwisko: …....................................................................................................................

2. Adres: …....................................................................................................................................

      3.   Telefon: ......................................................................................................................................

      4.   E-mail: .......................................................................................................................................

      5.   Data nabycia towaru: ....................…        6.   Numer dokumentu zakupu: ..............................

 Przedmiot reklamacji:

1. Nazwa reklamowanej części: ....................................................................................................

2. Nr katalogowy: ..........................................................................................................................

3. Producent: ..................................................................................................................................

4. Ilość: ..........................................................................................................................................

Dokładny opis usterki / przyczyna reklamacji:

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

Dane samochodu w którym została zamontowana reklamowana część:

1. Marka / model: …......................................................................................................................

2. Nr nadwozia (VIN): …..............................................................................................................
3. Pojemność: …............................................................................................................................

4. Rok produkcji: ….......................................................................................................................
5. Data montażu:…................................................ Stan licznika: ….......................................

6. Data demontażu: …............................................ Stan licznika: ….......................................
7. Montaż części przez : warsztat samochodowy / użytkownika* (niepotrzebne skreślić)

    Nazwa i adres warsztatu / pieczątka …......................................................................................

    *(wypełnić jeżeli zaznaczono warsztat samochodowy)

Żądanie reklamującego: ………………………………………………………………………….. 



Podstawa prawna reklamacji: RĘKOJMIA* / GWARANCJA PRODUCENTA**

(niepotrzebne skreślić)

*(rękojmia, w sytuacji kiedy towar posiada wadę fabryczną.) 

**(w przypadku gwarancji producenta czas rozpatrzenia reklamacji uzależniony jest od gwaranta)

Numer konta bankowego: ………………………………………………………………………...
Dodatkowe roszczenia***: ……………………………………………………………………….
***(w przypadku dodatkowych roszczeń należy dołączyć kopię rachunków, potwierdzających wysokość roszczonej 
kwoty.)

UWAGA!

Wszystkie pola niniejszego dokumentu muszą być wypełnione. Niewypełnienie któregokolwiek pola może 
uniemożliwić rozpoczęcie reklamacji lub ją wydłużyć, do momentu uzyskania brakującej informacji. Towar 
należy zwrócić wraz z niniejszym protokołem oraz dowodem zakupu (paragon / kopia faktury) na adres:

Euro Parts Marcin Jakubczyk, ul. Słoneczna 4 80-297 Miszewko

W przypadku sprzedaży na odległość koszt wysyłki do firmy pokrywa kupujący, w przypadku uznania reklamacji,
koszt ten zostaje zwrócony.

OŚWIADCZENIA

1. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Euro Parts Marcin 
Jakubczyk na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. 2016 poz. 922) w celu realizacji uprawnień wynikających z dokonanej transakcji zakupu 
towarów w Euro Parts Marcin Jakubczyk.

…..........................................................................................................
(data i podpis reklamującego)


