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WZÓR FORMULARZ PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY 
 

(WYPEŁNIA KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANY) 
Przedmiot reklamacji: 
 

Szczegółowy opis: 
 
 
 
 

 

Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku braku potwierdzonej 
zgodności towaru z umową, żądam (niepotrzebne skreślić):  

1. wymiany towaru 
2. naprawy towaru. 

 
Dodatkowo, Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:  

3. obniżeniu ceny, 
4. odstąpieniu od umowy 

w sytuacji, gdy w wyniku przeprocesowania reklamacji:  
 Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 

Ustawy o prawach konsumenta;  
 Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o 

prawach konsumenta;  
 brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić 

towar do zgodności z umową;  
 brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie 

od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o 
prawach konsumenta;  

 z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do 
zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego 
uprzywilejowanego.  

 
 

 Data stwierdzenia niezgodności towaru z umową ………………………………………………. 

 Data sporządzenia protokołu reklamacyjnego …………………………………………............... 

 Numer zamówienia ………………………………………………………………………................. 

 Data otrzymania towaru …………………………………………………………………................. 

 Numer dowodu zakupu (paragonu/ faktury) ………………………………………………........... 

 Imię i nazwisko Kupującego ……………………………………………………………….…….… 

 Adres Kupującego ………………………………………………………………………….…….… 

Data ……………..                                      podpis Kupującego …………………  
   



 

Sprzedający rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Konsumenta, 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia 
reklamacyjnego. 
Zgłoszenie reklamacyjne używając niniejszego formularza można wysłać e-mailem lub pocztą. 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
(WYPEŁNIA SPRZEDAJĄCY) 
 
Decyzja sprzedawcy dotycząca uznania reklamacji: UZNANA / ODRZUCONA  
 
Wyjaśnienie decyzji: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................................................................................ 
 
 Data otrzymania reklamacji ………………..………………………….……………………............ 

 Data rozpatrzenia reklamacji ………………… …………………………………………............... 

 Osoba rozpatrująca reklamację ………………..………………………………………................. 

 

Sposób realizacji roszczenia reklamacyjnego, przy uznanej reklamacji: 

........................................................................................................................ 
 
 
 
Data i podpis Sprzedawcy       
 

 

 

…………………………....   


