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Formularz reklamacyjny  

Formularz ten składa się z dwóch stron, prosimy o uzupełnienie wszystkich pól, dokładne zapoznanie się z informacjami znajdującymi się na 

stronie drugiej, a następnie czytelne podpisy na obu stronach dokumentu. 

 

Sporządzone dnia ………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko zgłaszającego ………………………………………………………………………… 

Adres nabywcy ………………………………………………………………………………………………. 

Numer kontaktowy/ Adres mailowy……………………………………………………………….. 

Nazwa produktu …………………………………………………………………………………………….. 

Kolor ………………………………………………………………………………………………………………. 

Specyfikacja produktu ( kolor, rozmiar, nr katalogowy )………………………………….. 

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

Data zakupu / zamówienia towaru …………………………………………………………………. 

Data zauważania wady …………………………………………………………………………………… 

Dokładny opis wady ……………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

Żądania reklamacyjne Klienta (proszę o zaznaczenie wybranych opcji) 

 

 

 

Obowiązkiem pośredniczącego w procesie reklamacyjnym jest podanie nr. faktury zakupu towaru, prosimy o wpisanie wymaganych 

informacji w poniższej rubryce. 

 

 

Podpis reklamującego  

 

 

 

 

Naprawa 

Wymiana na nowe Upust cenowy 

Zwrot gotówki 
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Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, a następnie ich akceptację. 

1. Podstawy prawne oraz główne zasady rozpatrywania reklamacji. 

Reklamacje rozpatrywane są na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art.560.  Reklamacji podlegają artykuły 

sprzedane, mające wadę . jak i wszelkie niezgodności w dostawie. Na zgłoszenie wady zakupionego towaru zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa klient ma 2 lata, licząc za początek okresu datę zakupu artykułu, jednakże nie dłużej niż 4 lata od daty produkcji. W 

ramach reklamacji klient ma prawo wnioskować o obniżenie ceny, wymianę towaru, jego naprawę lub zwrot pieniędzy. Odpowiedź 

reklamacyjna, w tym uzasadnienie braku akceptacji roszczeń w przypadku decyzji negatywnej dotrze do klienta najpóźniej w ciągu 14 dni 

od daty zgłoszenia, jeśli termin ten nie zostanie zachowany reklamację uznajemy za zasadną. 

Niezgodności w dostawach należy zgłaszać do 14 dni od daty jej przyjęcia. 

Reklamacji nie podlegają towaru posiadające uszkodzenia mechaniczne, powstałe w skutek niewłaściwego użytkowania, lub złej 

konserwacji, jak również uszkodzone na skutek złego magazynowania (zwłaszcza należy zwrócić uwagę na długą ekspozycję na słońce). 

W przypadku reklamacji zasadnej – naprawiony, bądź wymieniony towar zostanie odesłany do klienta w najbliższym możliwym terminie. 

Tak samo w przypadku zwrotu pieniędzy – nastąpi to niezwłocznie bo zakończeniu procesu reklamacyjnego. 

2. Regulacje dotyczące przesyłek 

Po zgłoszeniu wadliwego towaru firma Estella zleci firmie kurierskiej odbiór produktu, należy go przygotować do przekazania kurierowi. 

Wraz z produktem powinno do nas trafić poświadczenie dokonania zakupu wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem. W przypadku 

odrzucenia reklamacji, osoba zgłaszająca zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu – w wysokości 30 zł netto za przewóz towarów w 

obie strony ( do kwoty należy doliczyć aktualną stawkę podatku VAT ). Koszt ten zostanie refakturowany w kolejnym miesiącu.. W 

przypadku uznania roszczeń za zasadne koszty te pozostają po stronie firmy Estella. 

3. Rekomendacje/ Uwagi 

Rekomendowanym kanałem poprzez który można złożyć reklamację produktu jest platforma B2B – b2b.estella.eu , wypełnienie 

znajdującego się tam formularza to gwarancja sprawnego i szybkiego procesu reklamacyjnego. Zgłoszenia docierające do nas z poziomu 

powyższej platformy są bowiem traktowane priorytetowo. Istnieje również możliwość aby towar został do nas przesłany bezpośrednio 

przez sklep. 

Aby reklamacja mogła zostać rozpatrzona wraz z formularzem reklamacyjnym, oraz towarem musi do nas trafić dokument sprzedażowy 

potwierdzający zakup reklamowanego towaru, oznacza to iż numeracja towaru z paragonu musi być zbieżna z nazwami podanymi na 

niniejszym formularzu.  Przykładowo. jeśli reklamacja dotyczy pościeli Isabella 6862 w kolorze indygo, numer produktu, czy też kod 

kreskowy widniejący na paragonie musi to potwierdzać, jeśli będzie inaczej towar zostanie odesłany do nadawcy, na jego koszt, bez 

możliwości rozpatrzenia reklamacji. 

 

 

 

 

 

 

Podpis reklamującego  

 


