
FORMULARZ REKLAMACYJNY       

 
Imię i nazwisko reklamującego:  

Firma/NIP/Adres firmy:  

Adres reklamującego:  

Adres e-mail reklamującego:  

Nr telefonu reklamującego:  

Numer zamówienia:  

Data zakupu reklamowanego przedmiotu:  

Dokument sprzedaży (PA / FV):  

Rodzaj produktu:  

Nazwa towaru:  

Ilość reklamowanego towaru:  

Opis wad, nieprawidłowości:  

Kiedy wady zostały stwierdzone:  

Nr. Kontroli jakości (nr. na spodzie lampy):  

Nr. Seryjny urządzenia:  

Czy towar był sprawdzony w obecności przewoźnika:  

Czy został sporządzony protokół szkody przy dostawie:  

Uszkodzenia na opakowaniu:  

Oczekiwania klienta co do realizacji reklamacji:  

* Odpowiedź dot. reklamacji musi zostać udzielona Klientowi w terminie 14 dni od otrzymania przez Sklep 
reklamowanego towaru.  
* W przypadku nieuznania reklamacji klient zostanie poinformowany telefonicznie oraz otrzyma wyjaśnienie drogą 
mailową. 
* Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane. 
* Warunkiem przyjęcia przedmiotu w ramach reklamacji jest przesłanie go z podpisanym formularzem 
reklamacyjnym. 
* Proszę o załączenie lub przesłanie na adres: reklamacja@exterya.com zdjęć opakowania z różnych stron (m.in. 
srebrna etykieta z opisem produktu). 
 

 

 

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

                                                                                                                  (podpis osoby składającej reklamację) 

 

mailto:reklamacja@exterya.com


 

 

Instrukcja reklamacyjna  

W trosce by współpraca z Państwem układała się pomyślnie oraz by użytkowanie produktów EXTERYA było w pełni satysfakcjonujące, oddajemy w Państwa 

ręce instrukcję postępowania w przypadku składania reklamacji. W instrukcji opisane zostały przypadki:  

1. Reklamacji jakościowej 

  

a) produkt niedziałający lub niedziałająca integralna część produktu 

b) uszkodzony produkt lub jego część w pudełku 

c) dostarczono inny produkt niż zamawiany  

 

2. Reklamacji cenowej 

 

a) błąd na fakturze, naliczony nieprawidłowy rabat 

b) zły termin płatności 

c) nieprawidłowe dane nabywcy/odbiorcy  

 

3. Reklamacji logistycznej 

 

a) za mało/za dużo produktów w dostawie 

b) widoczne uszkodzenia opakowania 

 

Aby nie narażać Państwa na niepotrzebne koszty, prosimy o zapoznanie się z procedurami dotyczącymi poszczególnych rodzajów reklamacji.  

 

Reklamacje jakościowe  

Reklamacje dotyczące wad, uszkodzeń czy niezgodności dostawy towarów zakupionych w EXTERYA prosimy zgłaszać każdorazowo na adres e-mail 

reklamacja@exterya.com lub listownie na adres siedziby EXTERYA dołączając wypełniony formularz reklamacyjny (dostępny na stronie www.exterya.com/... ..). 

Do formularza reklamacyjnego prosimy dołączyć kopię faktury wystawionej przez EXTERYA. 

Na druku reklamacyjnym prosimy dokładnie opisać zaistniały problem oraz ilu sztuk towaru dotyczy reklamacja, czy usterka występuje w określonych 

okolicznościach, czy zawsze. W przypadku reklamacji jakościowej zawsze prosimy o nadesłanie zdjęć dokumentujących zgłaszany problem. Jeśli otrzymali 

Państwo inny towar niż zamawiany – prosimy o określenie jaki to towar, wtedy też najbardziej przydają się zdjęcia. EXTERYA w terminie  14 dni dokona 

szczegółowej oceny wady towaru celem określenia przyczyn uszkodzenia lub niesprawności objętej zgłoszeniem reklamacyjnym. Uszkodzenia powstałe z winy 

Kontrahenta (np. poprzez nieprawidłowe użytkowanie) nie podlegają wymianie gwarancyjnej. Wymianie gwarancyjnej podlegają tylko i wyłącznie produkty, 

których uszkodzenia powstały z przyczyn niezależnych od Kontrahenta (wada fabryczna).  

 

Reklamacje cenowe  

Reklamacje dotyczące cen, nieprawidłowych rabatów naliczonych na fakturze sprzedaży, braki dokumentów sprzedaży czy nie właściwy termin płatności, 

prosimy zgłaszać każdorazowo do Punktu Obsługi Klienta na adres e-mail: sklep@exterya.com w ciągu 48 godzin liczonych od dnia otrzymania faktury zakupu. 

Przy zgłoszeniu prosimy opisać szczegółowo czego dotyczy zgłoszenie, wyszczególnić nieprawidłowe pozycje na fakturze oraz podać imię i nazwisko 

przedstawiciela, z którym były poczynione dane ustalenia.  

 

Reklamacje logistyczne  

Niezgodność dostawy z zamówieniem Kontrahent zobowiązany jest zgłosić EXTERYA w formie pisemnej pocztą elektroniczną na adres 

reklamacja@exterya.com, jednakże nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, liczonych od momentu dostawy towarów do siedziby Kontrahenta, bądź wcześniej 

wskazanego innego miejsca dostawy. Niedotrzymanie tego terminu będzie powodować utratę przez Kontrahenta wszelkich roszczeń z powyższego tytułu oraz 

stanowić może podstawę odmowy przyjęcia reklamacji.  

 

Do druku reklamacji powinny być dołączone zdjęcia obrazujące widoczne uszkodzenia opakowania zbiorczego oraz sporządzony przy odbiorze protokół szkody, 

podpisany przez kuriera. Z tego względu prosimy, aby każdą przesyłkę sprawdzić przy kurierze, który dostarcza towar. 

Podsumowanie  

Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne będzie zawierała warunki dostarczenia/zwrotu/wymiany wadliwego towaru do EXTERYA. Wszelkie reklamacje 

rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź w sprawie reklamacji 

będzie wysyłana na adres e-mail Klienta lub inny podany przez Klienta. W razie nie zajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta 

reklamacji w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana 

przez Sprzedawcę za zasadną. Reklamacja Kontrahenta może być rozpatrzona tylko po okazaniu dowodu zakupu dołączonego do reklamowanego towaru. 

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.  

 

 

Z poważaniem,  

Zespół Obsługi Klienta EXTERYA 
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