
FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU Z TYTUŁU GWARANCJI

Reklamujący (nabywca):

Nazwa reklamowanego towaru 

Opis usterki / okoliczności jej powstania 

……………………………………………
data i podpis  Reklamującego

BIURO – MAGAZYN - SERWIS 
ELED ul. Rabsztyńska 16 
32-310 Klucze 
Tel. (32) 445 09 84 
www.eled.pl 

Data nabycia towaru 

Data stwierdzenia wady

Nr. dokumentu zakupu

Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem należy odesłać na adres: 
ELED – SERWIS ul. Rabstyńska 16, 32-310 Klucze

Tel. (32) 445 09 84 serwis@eled.pl

Dodatkowe informacje

1. Zasady rozpatrywania reklamacji z tytułu gwarancji określa Gwarant i obowiązujące przepisy prawa. TECH-SYSTEM dla części sprzedawanych towarów działa tylko jako pośrednik przekazujący towar 

pomiędzy Klientem a autoryzowanym serwisem Gwaranta. Na towary własne (produkowane przez markę ELED) gwarancja udzielana jest na podstawie ogólnych warunków gwrancji dostępnych pod 

adresem http://www.eled.pl/reklamacje_i_gwarancje. 

2. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Towar dostarczany do reklamacji powinien być czysty i kompletny. 

Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmuje się chwilę odebrania przesyłki przez serwis. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni od chwili przyjęcia towaru.

3. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszej reklamacji oraz udostępnienie ich podmiotom rozpatrującym reklamację. Klient ma prawo dostępu do treści swoich 

danych i ich poprawiania. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych dostępne są pod adresem https://www.eled.pl/polityka_prywatnosci_cookies. Podanie danych w formularzu 

reklamacyjnym, wymagane jest w celu prawidłowej realizacji zgłoszenia reklamacyjnego.

5.Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami udzielanej gwarancji i że je akceptuję, oraz potwierdzam informacje zawarte w niniejszym formularzu reklamacyjnym.

BIURO - MAGAZYN - SERWIS 
ELED ul. Rabsztyńska 16  32-310 Klucze  Tel. (32) 445 09 84 

DANE REJESTROWE FIRMY 
TECH-SYSTEM Piotr Barczyk Cieślin ul. Jurajska 37  32-310 Klucze NIP PL6372071933

(formularz można wypełnić elektronicznie np. za pomocą programu Acrobat Reader bądź wydrukować i wypełnić ręcznie)

Wypełnia serwis
Data przyjęcia na serwis Numer serwisowy
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