
Pracownia Robot Robot Marcin Sierakowski

Zachodnia 25b/60

91-055 Łódź 

NIP 775-238-16-46

e-mail:robotrobot@wp.pl 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Dane klienta: 

Imię i Nazwisko: ...............................…................................................................................................... 

Adres: ....................................................................................................................................................

e-mail: ...................................................................................................................................................

tel.: ........................................................................................................................................................ 

Numer konta, na który ma być zwrócona należność:

Przedmiot reklamacji:

Data nabycia towaru: ............................................................................................................................

Nazwa towaru: ......................................................................................................................................

Nr paragonu/faktury: ............................................................................................................................ 

Ogólna wartość towaru: ....................................................zł 

Zgłoszenie reklamacji (opis wad i okoliczności ich powstania): 

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

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

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

Kiedy wady zostały stwierdzone: ................................................................................

Działania naprawcze / żądanie reklamującego: 

⃝    wymiana rzeczy na wolną od wad 

⃝    usunięcie wady 

⃝    obniżenie ceny 

⃝    odstąpienie od umowy

Data......................................................             Podpis konsumenta.......................................................   



Pracownia Robot Robot Marcin Sierakowski

Zachodnia 25b/60

91-055 Łódź 

NIP 775-238-16-46
e-mail:robotrobot@wp.pl 

GWARANCJA PRODUKTU:
1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi od 12 do 24 miesięcy i jest liczony od dnia zawarcia umowy
sprzedaży. 
3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna oraz dowód zakupu: paragon
lub faktura VAT. 
4. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z
gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczpospolitej Polskiej, czas
trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a
także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 
5. Uchybienie wymaganiom określonym w pkt. 4 nie wpływa na ważność oświadczenia gwarancyjnego i nie
pozbawia wynikających z niego uprawnień. 
6. Uprawniony z gwarancji może żądać od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na
papierze lub na innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny). 
7. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fzyczne rzeczy niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji. 
8. W kwestach nieuregulowanych w nin. dokumencie lub karcie gwarancyjnej, należy stosować przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – art. 577 – 581. 

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 
1. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest dostarczenie rzeczy bez wad. 
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fzyczną lub prawną
(rękojmia) 
3. Reklamacje z tytułu rękojmi:
a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi
obejmującej wady fzyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U.
nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. 
b) Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: robotrobot@wp.pl lub pisemnie na adres: Zachodnia 25b/60,
91-055 Łódź,  a także osobiście w siedzibie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę ( adres jw.) 
c) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu
reklamacji, w szczególności: datę zakupu produktu, nr paragonu lub faktury, potwierdzającej sprzedaż, rodzaj i
datę wystąpienia nieprawidłowości, rodzaj żądania o którym mowa w art. 560 k.c. lub art.561 k.c. oraz dane
kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. 
d) Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fzycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Zachodnia 25b/60,
91-055 Łódź. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w postaci odstąpienia od umowy lub
wymiany rzeczy na wolną od wad, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca
prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej
zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest
udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. 
e) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w
sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. 
f) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest
jednoznaczne z jej uwzględnieniem. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub
usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a
sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za
uzasadnione.


