
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 adres: DOMERS, ul. Solskiego 8, 32-800 Brzesko z dopiskiem „DOMERS - REKLAMACJA”. Dla bezpieczeństwa, 
prosimy o wysyłanie paczek za potwierdzeniem odbioru lub korzystając z usług �rmy kurierskiej.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru przez DOMERS. W razie pytań dotyczący reklamacji prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta 
pod numerem telefonu 601 842 888.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych pól. Prosimy załączyć do zgłoszenia dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT).

OPIS WADY/USZKODZENIA

Data złożenia reklamacji: __________ /__________ / __________ r.   Data wykrycia wady: __________ /__________ / __________ r.

DANE KLIENTA

Imię i Nazwisko/Firma: 

Adres:

Telefon kontaktowy: 

Email: 

Data zakupu lub  numer paragonu:

Nazwa reklamowanego towaru:

Kod producenta lub EAN produktu:

DANE REKLAMOWANEGO TOWARU

W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH STWIERDZONO WADĘ? podczas użytkowania inne ___________________________

OCZEKIWANA FORMA ROZPATRZENIA REKLAMACJI: Wymiana/naprawa               zwrot gotówki

......................................................................................................
Podpis osoby reklamującej

W zwiazku ze złożoną reklamacją uznaję jej zasadność w następującym zakresie/nie uznaje jej zasadności* z następującego powodu:

DECYZJA ROZPATRUJĄCEGO REKLAMACJE

i proponuję

Administratorem Państwa danych osobowych jest Chempak Marek Więckowski, NIP: 869-000-37-46, REGON 850023135, adres: 32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 46, e-mail: odo@chempak.com.pl,tel.:14-68-45-873 Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b Rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób �zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o 
danych osobowych) w celu obsługi i realizacji umowy sprzedaży. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Osobie, której dane 
dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.


