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FORMULARZ REKLAMACJI 

 

Dane sprzedawcy: 

Sklep BonArtDecor.pl ; M&M PRO-INWEST sp. z o.o. sp. k., ul Królowej Jadwigi 5, 33-340 Stary Sącz 

Adres zwrotu towaru: 

BonArtDecor ul. Góra Libertowska 41, 30-444 Libertów 

 

Informacje o zamówieniu 

Nr zamówienia oraz data zakupu  

Imię i nazwisko kupującego  

Adres kupującego  

Telefon kontaktowy  

Adres email  

 

Reklamowany produkt 

Lp. Nazwa i symbol zwracanego produktu cena ilość 

    

    

    

    

 

Opis wady/przyczyna reklamacji: 

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

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

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

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

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

 

Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem proponowanego rozpatrzenia reklamacji: 

 Nieodpłatna naprawa 

 Wymiana towaru na nowy 

 Zwrot zapłaconej ceny * 

 Obniżenie zapłaconej ceny** 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o 

zmianie zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176) wybór żądania należy do reklamującego. 
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*możliwe tylko gdy: 

- naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, 

- sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił w odpowiednim czasie, 

 - wymiana lub naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności 

**gdy wada lub usterki danej części lub jej brak nie wpływa istotnie na całość użytkową zakupionego produktu. 

 

W przypadku zwrotu zapłaconej kwoty, proszę o zwrot środków na rachunek: 

                          

 

Dane właściciela rachunku: 

 Jak wyżej 

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

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

 

 

Zapoznałem/łam się z regulaminem sklepu internetowego bonartdecor.pl i z zasadami dokonywania reklamacji 

 

 

 

 

Data: ...............................................  Czytelny podpis: .........................................................  


