
 

FORMULARZ REKLAMACYJNY 
 

           data………………….. 

 

Sprzedający 

LUGANO Agnieszka Rzepnikowska, Monika Simon Spółka jawna 
Gałków Mały, ul. Towarowa 19, 95-041 Gałków Duży 

 

Dane Klienta 

Imię i nazwisko/nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania/adres siedziby: ………………....………………………….……….…….……….…………………………………………………………. 

Numer telefonu/adres e-mail: ………………….………………………………………………….……..……………...………………………………………….. 

 

 

Dane dotyczące zamówienia 

Data sprzedaży: ……………………….…………….....………………………….………………………………………………………………………………………… 

Nazwa produktu: ………………..……………………………………………………………………...….….………….……………………………………………….. 

 

Określenie niezgodności towaru 

Opis niezgodności towaru: ……………………………….……..…………………………………..……….……………………………………………………….. 

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

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

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

Data stwierdzenia niezgodności: ……………..…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wyrażam zgodę na przekazanie decyzji o rozstrzygnięciu reklamacji:   

a) telefonicznie 
b) na adres e-mail 
c) na adres korespondencyjny 

 

 

          …………………….………….………………………… 

           podpis składającego reklamację 

 

Prosimy o dołączenie dowodu zakupu.   

 



 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA REKLAMACJI Z TYTUŁU RĘKOJMI 

 Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany Produkt, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego 
wydania. 

 W przypadku stwierdzenia przez Klienta istnienia wady fizycznej Produktu, Klient może zgłosid reklamację w ciągu 1 roku od dnia 
zauważenia wady. 

 Jeżeli Towar ma wadę, Klient może: 
 żądad wymiany Produktu; 
 żądad naprawienia Produktu; 
 złożyd oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; 
 złożyd oświadczenie o odstąpieniu od umowy; 

 
Obniżenie ceny oraz odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy gdy: 

 Sprzedawca nie ma możliwości naprawienia Produktu lub wymiany na nowy,    
 Produkt był już wymieniony lub naprawiony, 
 Sprzedawca nie wymienił bądź nie naprawił Produktu mimo złożonego przez Klienta żądania. 

Ponadto Klient nie może odstąpid od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 
 Kupujący może złożyd Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady:  

 za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego 
 w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub poprzez e-mail (np. za pomocą niniejszego formularza 

reklamacyjnego). 
 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

Reklamacji. O rozstrzygnięciu Reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie bądź w inny sposób 
wskazany przez Klienta. 

 Sprzedawca może odmówid spełnienia żądania Kupującego, jeżeli jego żądanie jest niemożliwe do realizacji albo 
wymagałoby nadmiernych kosztów. 

 Reklamowany Produkt należy przesład na adres: LUGANO Agnieszka Rzepnikowska Monika Simon Spółka jawna, Gałków 
Mały ul. Towarowa 19, 95-041 Gałków Duży. 

 Koszty dostarczenia Produktu w obie strony pokrywa Sprzedawca 
 
Prosimy o dołączenie dowolnego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia umowy sprzedaży (np. paragon, faktura, potwierdzenie 
dokonania wpłaty). 
 Sprzedawca informuje, iż w przypadku powstania sporu z Konsumentem jest możliwośd skorzystania z pozasądowych sposobów 

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeo. 
Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów jest możliwe po zakooczeniu procedury reklamacyjnej i 
ma charakter dobrowolny – obie strony sporu muszą wyrazid na to zgodę. Każdorazowo Sprzedawca poinformuje Konsumenta, czy 
wyraża zgodę na uczestniczenie w pozasądowym rozstrzyganiu sporów. 
Klient będący Konsumentem ma możliwośd: 

 zwrócid się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie 
pozasądowego rozwiązania sporu, 

 zwrócid się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z 
wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.  

Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych dostępny jest na stronie 
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 
złożyd swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 
Administratorem Paostwa danych osobowych jest firma LUGANO Agnieszka Rzepnikowska, Monika Simon Spółka jawna. W sprawach dotyczących ochrony 
danych osobowych mogą Paostwo kontaktowad się pisemnie na adres: Gałków Mały, ul. Towarowa 19, 95-041 Gałków Duży; mailowo: biuro@lugano.com.pl, 
bądź telefonicznie: 44 714 02 85. 
Paostwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi posprzedażowej na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, do momentu upływu terminu do 
składania roszczeo. 
Dane mogą byd udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: 

a) firmy kurierskie 
b) Poczta Polska S.A. 
c) banki, systemy płatności online, 

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
mailto:biuro@lugano.com.pl


 

Podanie przez Paostwa danych jest czynnością dobrowolną. Jednakże ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia reklamacji. 
Obecnie nie jest planowane przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.    

Przysługuje Paostwu prawo do: 
a) dostępu do własnych danych, 
b) sprostowania danych, 
c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), 
d) ograniczenia przetwarzania, 
e) sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych, w tym profilowania, 
f) prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji) 
g) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. 

Paostwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w  formie profilowania. 

 


