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FORMULARZ REKLAMACJI 

 

IMIĘ I NAZWISKO / 
NAZWA FIRMY 

 

ADRES 
 

NIP 
 

TELEFON 
 

E-MAIL 
 

 

 

L.p. 
Nazwa reklamowanego 

produktu 

Indeks 
produktu 

(SKU) 
Opis reklamacji / przyczyna 

1 
   

2 
   

3 
   

 

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam: 

 wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1) 

 nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1) 

 obniżenia ceny towaru o kwotę ……………………………… (słownie: 
……………………………………………………………..) zł. Proszę o zwrot podanej 
kwoty na konto 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. (art. 560 
§ 1) 

 odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto 
…………………………………………………………………………………..* (art. 560 § 1) 
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Instrukcja dokonania reklamacji: 

1. Wydrukuj i wypełnij formularz  reklamacji 

2. Zapakuj produkty wraz z dokładnie wypełnionym formularzem i dowodem zakupu. (UWAGA! 

Brak potwierdzenia zakupu tzn. paragonu fiskalnego, faktury VAT, wyklucza możliwośd 

reklamacji.)  

3. Koszty przesyłki pokrywa Klient. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszt przesyłki 

zostanie zwrócony Klientowi.  

4. Wszelkie przesyłki wysyłane na koszt Hi-Octane Sp. z o.o. nie będą przyjmowane, chyba że 

nastąpiły wcześniej inne ustalenia.  

 

Wyślij przesyłkę na adres: 

  

Hi-Octane Sp. z o.o.,  

ul. Romana Maya 1,  

62-030 Luboń,  

z dopiskiem „Reklamacja”.  

 

W razie jakichkolwiek pytao skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod nr tel.  512 203 393 

lub drogą mailową sklep@specpack.pl. Klient ma możliwośd wybrania preferowanej formy 

reklamacji.  

Możliwe są: naprawa produktu, zwrot pieniędzy oraz wymiana na nowy. W formularzu należy 

zaznaczyd wybraną opcję.  

5. Zwrotu wpłaty dokonujemy w ciągu 14 dni od daty przyjęcia reklamacji. Forma zwrotu będzie 

taka sama jak forma dokonanej przez Paostwa płatności. Środki zwracamy na rachunek 

bankowy, z którego dokonano płatności lub na rachunek karty płatniczej. Może zaistnied 

sytuacja, iż nie będziemy w stanie wymienid reklamowanego produktu na nowy. W tym 

przypadku nastąpi zwrot środków. 

mailto:sklep@specpack.pl

