
……………………………., dnia 
………………. 

 

(miejscowość, data) 
 

…………………………………… 
 

…………………………………… 
 

Dane Konsumenta 
 
 
 

CANBAR Dominika 

Wyporek Szczytniki 157 

32-420 Gdów 
 
 
 
 

 

FORMULARZ 
REKLAMACYJNY 

 

 
Data zakupionego Towaru 
……………………………………………………………………………………………………………
…….. 

Rodzaj  zakupionego  
Towaru……………………………………………………………………………………………………
…………. 

Wartość  zakupionego  Towaru  (zgodnie  z  dowodem 
zakupu)………………………………………………………….. 

 
Opis i charakterystka problemu związanego z zakupem oraz ujawnioną wadę towaru 

konsumpcyjnego wraz z terminem jej ujawnienia się: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



……………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biorąc powyższe pod uwagę, działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 

2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. z 2019 r. poz. 134) oraz ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 – kodeks cywilny ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) niniejszym składam 

reklamację na zakupiony przeze mnie produkt z tytułu niezgodności towaru 

konsumpcyjnego z umową. Przyczyny tej niezgodności są następujące: 
 

1) *towar nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany 
 

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

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

2) *właściwości towaru nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju 
 

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

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

3) *towar nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym tego rodzaju towaru, które 

wynikają z zapewnień sprzedawcy lub producenta 

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

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

* niewłaściwe skreślić! 
 

W związku z powyższym żądam doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową 
poprzez: 

 

*nieodpłatną naprawę 

*wymianę na nowy ………………………………………………………………………… 
 

 
W sytuacji, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych 

kosztów, np. narażają konsumenta na duże niedogodności - proszę o: 

*obniżenie ceny …………………………………………………………………………… 



*zwrot pieniędzy (czyli odstąpienie od zawartej umowy – tylko w sytuacji gdy niezgodność 
towaru z 

umową jest istotna) 

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

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



Proszę o udzielenie odpowiedzi na niniejsze pismo zgodnie z art. 5615 Ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – dalej Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ) w ciągu 14 dni od 

daty jego otrzymania i wyznaczenie terminu oddania towaru do Państwa depozytu celem 

dalszej procedury reklamacyjnej. 

 
 
 
 

………………..…………………

………………… Własnoręczny 

podpis Konsumenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* niewłaściwe skreślić! 


