
ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE - RĘKOJMIA

Miejscowość: Data:

Dane Konsumenta

Imię: Nazwisko:

Adres:

Telefon: E-mail:

GW sp. z o.o., z siedzibą ul. JESIONOWA 28, 83-130 RAJKOWY, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ  w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000783948, 
Numer REGON:383238727, Numer NIP: 593-262-11-05, kapitał zakładowy 5 000,00

Dane dotyczące produktu:

Lp. Marka Model Indeks towaru Data sprzedaży Cena brutto

1

2

3

Data wydania towaru:

Nr dowodu zakupu: Data dowodu zakupu:

Kiedy usterka została stwierdzona?

Szczegółowy opis usterki / wady towaru:

Firma GW sp. z o.o. działając na podstawie ważnej gwarancji zapewnia dokonanie bezpłatnej naprawy w terminie 14 dni 
roboczych od daty zgłoszenia wady i przekazania wadliwego towaru  GW sp. z o.o.  (z zastrzeżeniem czynności i uszkodzeń 
nieobjętych gwarancją).

Roszczenie Kupującego: (właściwy kwadrat oznacza się symbolem „X”)

1. Usunięcie wady - nieodpłatna naprawa
2. Wymiana towaru na wolny od wad
3. Obniżenie ceny towaru
4. Zwrot zapłaconej kwoty

Dla roszczenia 3 lub 4: „Proszę o przelew środków na następujący numer rachunku bankowego”:

Odpowiedź na reklamację: (właściwy kwadrat oznacza się symbolem „X”)

Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona pisemnie w terminie do 14 dni (od daty zgłoszenia reklamacji), za 
pomocą wskazanej poniżej przez Kupującego drogi komunikacji (wybór opcji wymaga wpisania danych w polach „Dane 
Kupującego”):

1. Drogą elektroniczną na w/w adres e-mail
2. Listem poleconym na adres korespondencji

Podpis Konsumenta: Podpis przyjmującego reklamację:

Wypełniony formularz proszę wysłać na adres: Biuro GW Sp. z o.o. ul. Kartuska 489, 80-298 Gdańsk

GW sp. z o.o., z siedzibą ul. JESIONOWA 28, 83-130 RAJKOWY, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ  w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000783948, 
Numer REGON:383238727, Numer NIP: 593-262-11-05, kapitał zakładowy 5 000,00 zł Dane zawarte w formularzu będą 
przetwarzane zgodnie z postanowieniami regulaminu sklepu.

Obniżenie ceny rzeczy może nastąpić wyłącznie w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z 
wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli: sprzedawca niezwłocznie wadę usunie lub wymieni rzecz wadliwą na wolną od 
wad, lub gdy wada jest nieistotna. 
Zwrot zapłaconej kwoty lub wymiana wadliwego towaru na nowy jest możliwa dopiero po stwierdzeniu przez Sprzedawcę 
kompletności dostarczonego wadliwego produktu. 


