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Numer reklamacji …………/………
(uzupełnia pracownik PLANKO)

…………………, dnia …………. r.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

1. Dane Pełnomocnika składającego reklamację:

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

E-mail kontaktowy: ...…………………………………………………………….…………….

Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………….……

w imieniu firmy: ….………...…………………………………..…………...……...……...……

Adres firmy: ..…………………………………………………………………………………...

NIP firmy: ..……………………………………………………………………………………..

Data i numer faktury:……………………………………………………………………………

Data montażu: …………………………………………………………………………………..

Data wystąpienia uszkodzenia: ....................................................................................................

Nazwa i numer dekoru: ................................................................................................................

Numer produkcyjny (np. pod panelem): ......................................................................................

Reklamowana liczba opakowań/sztuk listew: ..............................................................................

2. Dane Klienta (celem ustalenia ew. oględzin produktu):

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

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

E-mail kontaktowy: ………………………………………………………………….………….

Telefon kontaktowy:………………………………….…………………………………………

3. Opis uszkodzenia:

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

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

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

……..………..………………………………………………………………………………...…
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4. Preferowana forma uznania reklamacji (wielokrotny wybór, proszę zaznaczyć właściwe):

□ 1) Nowy taki sam produkt w reklamowanej ilości

□ 2) Wymiana produktu na inny w równoważnej ilości*

□ 3) Zwrot kosztów zakupu**

□ 4) Zwrot kosztów demontażu***………………… (słownie: ……………………………….

……………………………………………………………….…………………………………)

□ 5) Zwrot kosztów ponownego montażu*** ………………... (słownie: ……………..……...

……………………………………………………………….…………………………………)

*) tylko w przypadkach gdy:
- wymiana produktu jest niemożliwa (np. został wycofany),
**) tylko w przypadkach gdy:
- wymiana produktu jest niemożliwa (np. został wycofany),
- dystrybutor nie wymienił lub nie może wymienić produktu na nowy w uzgodnionym czasie,
- pełnomocnik/klient poda prawidłowy numer konta poniżej:

***) proszę wpisać kwotę ustaloną z montażystą (na którą będzie opiewać rachunek, który należy dosłać później
w celu otrzymaniu zwrotu kosztów montażu/demontażu – do 30 dni od rozpatrzenia reklamacji).

Uwagi: 1. Dystrybutor może uznać reklamację, ale nie musi być to równoznaczne z pokryciem całości
kosztów, w tym na usługę demontażu i ponownego montażu (wymagany komentarz). 2. Reklamacja
NIE zostanie uznana bez załączenia dowodu zakupu produktu (skanu faktury), min. 1 zdjęcia przedstawiającego
wadę produktu oraz poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego.

Pełnomocnik                                                                             Reprezentant
(i klient opcjonalnie)                                                               PLANKO Sp. z o.o. Sp.K
składający reklamację:                                                              odbierający reklamację:

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

ROZPATRZENIE REKLAMACJI

Decyzja: Reklamacja zostaje rozpatrzona: pozytywnie / negatywnie (niepotrzebne skreślić)
Komentarz:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

………………………..
(data i podpis reprezentanta
PLANKO Sp. z o.o. Sp. K.)
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