
 

 

..................., dn............. 20.... r. 

 

 

Formularz reklamacyjny KABAK 

   

REKLAMUJĄCY:  

Imię i Nazwisko: .......................................................................................................................... 

      

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

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

 

Email: ......................................................................................................................................... 

 

Tel.: ............................................................................................................................................ 

 

Numer zamówienia (jeśli reklamacja dotyczy towaru zamówionego w sklepie internetowym) 

LUB numer paragonu (jeśli reklamacja dotyczy towaru zakupionego w sklepie 

stacjonarnym:……………………………………………………………………………………………  

 

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI 

      

Niniejszym zgłaszam reklamację produktu:…………………………… zakupionego przeze mnie 

w dniu:……………………………………………………………………………………………………  

      

Powodem reklamacji jest ………................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Kiedy wady zostały stwierdzone:................................................................................................. 

 

 

PREFEROWANA FORMA UZNANIA REKLAMACJI: 

(proszę zaznaczyć odpowiedni punkt): 

 

□  Naprawa uszkodzenia  

□  Nowy taki sam model  

□  Zwrot kosztów zakupu  

      

W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany całości towaru na inny, 

proszę o zwrot wartości przedmiotów przelewem na mój rachunek bankowy: 

      



Nr rachunku:................................................................................................................................ 

      

Prosimy pamiętać, że zgodnie z regulaminem sklepu koszt wysyłki zwracanych 
produktów leży po stronie Klienta.  
 
Produkt naprawiony lub produkt wolny od wad zostanie przesłany na wskazany wyżej 
adres. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany produktu, zwrot płatności 
zostanie dokonany według takiego sposobu, w jaki został dokonany zakup produktu. 
 

      

 

………………………………... 

     (czytelny podpis klienta) 

      
      

      

      

      

ROZPATRZENIE REKLAMACJI (wypełnia sprzedawca) 

 

 

Reklamacja zostaje rozpatrzona: pozytywnie* / negatywnie *  

 

* niepotrzebne skreślić  

      

 

      

 

………………………………….. 

(data i podpis pracownika KABAK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Stępska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KABAK Katarzyna Stępska, wpisana 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, NIP 5272657082, REGON 
363842901, adres poczty elektronicznej: kontakt@kabak.com.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 511 398 659 - zwana dalej „Administratorem” 
i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą. Dane osobowe w przetwarzane są przez Administratora zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. 


