
Formularz reklamacji produktu

Instrukcja
Poniższy  formularz  reklamacji  służy  do  zareklamowania  produktu  zakupionego  w  sklepie  internetowym "PsychoInspiracja.pl"
dostępnym pod adresem https://psychoinspiracja.pl/sklep. Wypełnij poniższe pola formularza oraz złóż swój podpis. Po wypełnieniu
formularza  zrób  jego  skan  lub  zdjęcie  i  wyślij  e-mailem na  adres  kontakt@psychoinspiracja.pl.  Dane  osobowe,  które  podasz
w formularzu, będą przetwarzane na potrzeby obsługi Twojej reklamacji zgodnie z  Polityką prywatności. Adresatem niniejszego
formularza oraz administratorem danych osobowych jest Julia Skibińska, osoba fizyczna zamieszkała w Warszawie.

Dane reklamacji

Miejscowość Data

Nazwa miejscowości, w której się znajdujesz, wypełniając formularz reklamacji. Dzień, w którym wypełniasz formularz reklamacji.

Dane osoby kupującej

Imię Nazwisko

Twoje imię. Twoje nazwisko.

Numer telefonu Adres e-mail

Opcjonalnie możesz wpisać numer telefonu do kontaktu w celu obsługi tej reklamacji. E-mail do kontaktu w celu obsługi tej reklamacji. Obsługa reklamacji jest domyślnie realizowana mailowo.

Dane transakcji

Nazwa produktu

Nazwa zakupionego produktu. Nazwę znajdziesz w e-mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia wysłanym do Ciebie po zakupie produktu.

Data zakupu

Data dnia złożenia zamówienia. Datę znajdziesz w e-mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia wysłanym do Ciebie po zakupie produktu.

Miejsce zakupu

Wpisz miejsce zakupu. Domyślnie jest to adres sklepu internetowego https://psychoinspiracja.pl/sklep

Numer transakcji Numer dokumentu sprzedaży

Numer transakcji znajdziesz w e-mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia 
wysłanym do Ciebie po zakupie produktu.

Numer faktury znajdziesz w dokumencie załączonym do e-maila, w którym otrzymałaś/eś dostęp do 
produktu.

Dane wady produktu

Data stwierdzenia wady

Dzień, w którym zauważyłaś/eś wadę produktu.

Opis wady / przyczyna reklamacji

Opisz w kilku słowach lub kilku zdaniach, dlaczego składasz reklamację. Jakie Twoje oczekiwania związane z produktem nie zostały spełnione?

 

Oświadczenie i podpis

Zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie przedmiot, będący przedmiotem tej reklamacji jest wadliwy. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 wymiany przedmiotu na nowy (art. 561 § 1)
 nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1)
 obniżenia ceny towaru o kwotę                                     zł

(słownie:                                                                                                                                                                             ) oraz proszę
o zwrot podanej kwoty na konto o numerze:

(art. 560 § 1)
 odstąpienia od umowy oraz proszę o zwrot ceny przedmiotu na konto o numerze:

(art. 560 § 1)

Zaznacz 1 wybraną opcję oraz jeżeli wybrana opcja tego wymaga, wypełnij dodatkowe pola.

Podpis osoby składającej reklamację

Złóż swój czytelny podpis.
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