
Załącznik nr 2 

MONTEROSSO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie     ADRES DO KORESPONDENCJI 

ul. Trakt Lubelski 84       MONTEROSSO Sp. z o.o. 

04-790 Warszawa       Opacz Kolonia  

         Ul. Rebusowa 3, B1, B2 

         02-292 Warszawa 

 

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE Nr ………………………/20………  
(wypełnia Sprzedawca) 

 

DANE REKLAMUJĄCEGO: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………..………………….... 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………..…… 

Nr telefonu: …………………………………………………………………………………................. 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………............... 
Dane w postaci numeru telefonu i adresu e-mail nie są wymagane. Brak tych danych uniemożliwi jednak kontakt telefoniczny 

lub mailowy w sprawie reklamacji. 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

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

Nazwa (oznaczenie) towaru: ………………………………………………………………............... 

Cena zakupu towaru: ……………. zł  

Przedłożony dowód zawarcia umowy – faktura nr: .…………………………………………….. 

Opis wady (niezgodności towaru z umową): 

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

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

…………………………… 

Data stwierdzenia wady: ……………………………………………………………………………… 

 

STANOWISKO REKLAMUJĄCEGO: (właściwe zakreślić) 
 

żądanie obniżenia ceny o kwotę…………………… zł*, 

 

naprawa towaru (usunięcie wady) **, 

 

wymiana towaru na nowy **, 

 

odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu ceny* na wskazany rachunek bankowy: 

 

 

 
 

 
 

W przypadku nieustosunkowania się przez sprzedawcę do powyższego żądania w terminie 14 dni uważa się, że reklamacja została uznana 

(zgodnie z przepisem art. 5615 Kodeksu Cywilnego).  

 

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

            podpis reklamującego                                                       

 
*tylko w określonych przypadkach: 

- reklamujący może od umowy odstąpić, jeżeli wada jest istotna (zgodnie z przepisem art. 560 § 4 Kodeksu Cywilnego), 



- reklamujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy chyba, że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych 

niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli 

rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od 

wad lub usunięcia wady (zgodnie z przepisem art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego), 

- obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości 

rzeczy bez wady (zgodnie z przepisem art. 560 § 3 Kodeksu Cywilnego), 

**reklamujący może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast 

wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest 

niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę (zgodnie z przepisem 

art. 560 § 2 Kodeksu Cywilnego). Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu reklamującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności 

z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez reklamującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem 

doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów (zgodnie z przepisem art. 561 § 3 Kodeksu Cywilnego) . 

 


