Winsport Poland Sp. z o.o.  al. Jerozolimskie 56c  00-803 Warszawa
KRS 0000412495  NIP 527-267-39-97  REGON 146001733
kapitał zakładowy 5 000 zł opłacony w całości

Formularz reklamacyjny
Dane konsumenta
Imię i nazwisko / ﬁrma
Ulica, nr domu / nr mieszkania
Ulica, nr domu / nr mieszkania

Kod pocztowy

Adres email

Telefon

Szczegóły zamówienia
Numer dowodu zakupu / faktury

Data odbioru zamówienia
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Nazwa reklamowanego produktu
Kod EAN reklamowanego produktu
Opis wady / uszkodzenia

W jakich okolicznościach stwierdzono wadę / uszkodzenie
podczas użytkowania

w innych okolicznościach

Oczekiwana forma rozpatrzenia reklamacji
wymiana / naprawa

zwrot gotówki

W przypadku wyboru “Zwrot gotówki” prosimy o podanie numeru rachunku bankowego
Numer rachunku

Nazwa banku

Jeśli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może zażądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na
nowy, chyba że naprawa bądź wymiana nie są możliwe lub wymagają nadmiernych kosztów (dopiero wówczas możliwy jest zwrot gotówki).
Produkt(y) razem z wypełnionym formularzem reklamacji prosimy wysłać na poniższy adres: przeprowadzania procesu reklamacji nabytego przeze mnie towaru.

Winsport Poland sp. z o.o.
ul. Gustawa Morcinka 5 lok. 22
01-496 Warszawa
z dopiskiem “REKLAMACJA”
Dla bezpieczeństwa, prosimy o wysyłanie paczek za potwierdzeniem odbioru lub korzystając z usług ﬁrmy kurierskiej.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru przez Winsport Poland. W razie pytań dotyczących reklamacji prosimy o kontakt telefoniczny (22) XXX XXXX
Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Po otrzymaniu Towaru Winsport Poland sp. z o.o. wystawi Konsumentowi fakturę korygującą i odeśle ją na adres
Konsumenta. Po otrzymaniu faktury korygującej prosimy o podpisanie kopii i odesłanie Usługodawcy na powyższy adres.
Zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 923 ze zm., wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu reklamacyjnym dla potrzeb przeprowadzania procesu reklamacji nabytego przeze mnie towaru.
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Data

Podpis klienta (czytelny)
01
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