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Galerie Doris 

ul. Henryka Wieniawskiego 2 
58-500 Jelenia Góra 

tel: (+48) 606651701 
Regon: 385403490 

Nip: 6111149725 
e-mail: galeriedoris@gmail.com 

strona firmowa: www.galeriedoris.pl 

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

   Numer zamówienia (numer aukcji)                                                                    Miejscowość i data..........                                                                                                                                                       
 
.......................................................... 
  Imię i Nazwisko osoby reklamującej 
 

.......................................................... 
                      dokładny adres 
 

.......................................................... 
                 e-mail, telefon 

 

 

Reklamacja towaru niezgodnego z umową 
 

Niniejszym reklamuje przedmiot zakupiony w dniu …………………………..………… wraz z reklamacją  
 

dołączam kopię dowodu zakupu nr:…………………….……… 

 

 

składam reklamację dotyczącą: 

 
........................................................................................................................................................... 

 (podać nazwę towaru, datę zakupu towaru, cenę oraz opis niezgodności towaru z umową) 

 
........................................................................................................................................................... 

 
........................................................................................................................................................... 

 
........................................................................................................................................................... 

 
W związku z powyższym proszę o : 

  obniżenie ceny / zwrot pieniędzy 

 nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy 

 dosłanie brakującego produktu 
 

*odpowiednie podkreśl 

 
........................................................................................................................................................... 

(dokładny opis roszczenia) 
........................................................................................................................................................... 

 
.......................................................................................................................................................... 

 

Nazwa towaru Ilość Cena brutto  

   

   

PROTOKÓŁ REKLAMACJI 
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........................................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................... 

 
........................................................................................................................................................... 

 
........................................................................................................................................................... 

 
 
Proszę o zwrot gotówki na moje konto. 
Nr rachunku bankowego na który ma nastąpić zwrot pieniędzy (w standardzie NRB):  
 

                          

 
Nazwa banku, adres właściciela rachunku : 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa banku 

………………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i Nazwisko, kod pocztowy, ulica, miejscowość 

 
UWAGA! –   Reklamując dokonany zakup,  klient odsyła paczkę na własny koszt. Przesyłek wysyłanych  za pobraniem  nie odbieramy. 

                       Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Klienta.    
   

................................................... 

            Czytelny podpis    

**Adnotacje Sprzedawcy – decyzja dotycząca reklamacji 

 
............................................................................................................................ 

(wpisać rodzaj decyzji rozpatrzona pozytywnie, odrzucona) 

 

 
Data otrzymania reklamacji  
 
______________________________________________  

 
Osoba rozpatrująca reklamację 

 
 ______________________________________________ 

  
Data rozpatrzenia reklamacji  

 
_____________________________ 

 
 
 

 
Pieczątka i podpis Sprzedawcy:  

 

 
 Reklamacja została uznana/nie uznana z następujących 
powodów:  

 

 
** wypełnia sprzedawca 
1. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana na adres siedziby Sprzedawcy. 
2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie dłużej  niż w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia 
zakupionego towaru oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.  
3.Towar odsyłany powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu (towar uszkodzony podczas 
przesyłki nie będzie podlegał naprawie lub wymianie w ramach gwarancji lub niezgodności z ofertą).  
5. Reklamacje z tytułu rękojmi na rzecz Sprzedawcy rozpatruje Galerie Doris Janusz Michniewski ul. Wieniawskiego 2, 58-500 Jelenia 
Góra. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi okaże się niezasadna, firma Galerie Doris zastrzega sobie prawo do obciążenia 
kupującego kosztami przesyłki. 
6. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi niezbędnymi dokumentami do rozpatrzenia zgłoszenia są:  
- wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia reklamacyjnego  
- dowód zakupu, faktura lub paragon fiskalny 


