
Załącznik nr 1 – Wzór formularza Reklamacyjnego 

__________________________________ 

(miejscowość, data) 

______________________________________ 

(imię i nazwisko/firma) 

  

_____________________________________ 

(adres zamieszkania) 

  

_____________________________________ 

(e-mail) 

  

___________________________________ 

(data i numer zamówienia) 

___________________________________________ 

  

____________________________________________ 

  

(dane Sprzedawcy) 

   

Reklamacja Produktu  

 Instrukcja: 

Formularz należy wypełnić drukowanymi literami. Formularz należy odesłać drogą mailową lub 

pocztą. 

Część I. 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu____________ Produkt 

__________________jest niezgody z umową.  

Niezgodność produktu polega na____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Niezgodność produktu została stwierdzona w dniu _________________________________. 

Z uwagi na powyższe, żądam (prawidłowe podkreślić): 



•  doprowadzenia produktu do zgodności z umową 

•  obniżenia ceny produktu  

•  odstępuję od umowy 

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: _____________________________________. 

Posiadacz rachunku bankowego: ___________________________________________________. 

_______________________ 

(data i podpis) 

Część II. (wypełnia wyłącznie przedsiębiorca na prawach konsumenta) 

Oświadczam, że jestem osobą fizyczną, a zawarta umowa jest bezpośrednio związana z moją 

działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w 

szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej zgodnie z art. 3855, 

5564-5565, art. 5765 Kodeksu Cywilnego oraz art. 38a Ustawy o prawach konsumenta. 

NIP: _________ REGON: __________ 

Prowadzę działalność nieewidencjonowaną, której przedmiotem jest ______________________ albo 

Zgodnie z informacją dostępną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza jest kwalifikowana pod niniejszymi kodami PKD: 

___________________________ (wskazać kody PKD). 

       

_______________________ 

                       (data i podpis) 

POUCZENIE: 

1. Przedsiębiorca dostarcza konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po 

zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej. 

2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala 

na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione 



konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które konsument wybrał 

samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp. 

3. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument wzywa go 

do ich dostarczenia. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej 

niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, konsument 

może odstąpić od umowy. 

4. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi 

cyfrowej, jeżeli: 

▪ z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści 

cyfrowej lub usługi cyfrowej lub 

▪ konsument i przedsiębiorca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie 

wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne 

znaczenie dla konsumenta, a przedsiębiorca nie dostarczył ich w tym terminie. 

5. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać 

doprowadzenia do ich zgodności z umową. 

6. Przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do 

zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z 

umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. 

7. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności 

sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z 

umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. 

8. Przedsiębiorca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w 

rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta 

o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając 

ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub 

usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi przedsiębiorca. 

9. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć 

oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 

▪ doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe 

albo wymaga nadmiernych kosztów; 

▪ przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową; 

▪ brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że 

przedsiębiorca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z 

umową; 

▪ brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że 

uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze 

środka ochrony w postaci doprowadzenia do zgodności treści lub usługi cyfrowej; 

▪ z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on 

treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez 

nadmiernych niedogodności dla konsumenta. 

10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej 

wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści 

cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub 

usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy 

uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową. 

11. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są 

dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z 

umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej 

z umową jest istotny. 

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w 

odniesieniu do umowy  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku 

materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed 

upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o 

utracie prawa odstąpienia od umowy. 

 



 

Cześć. III (wypełnia Sprzedawca) 

  

Decyzja dotycząca reklamacji 

  

            

Numer reklamacji: Data otrzymania reklamacji: 

  

Osoba rozpatrująca reklamację: 

  

Data rozpatrzenia reklamacji: 

  

Decyzja dotycząca reklamacji: 

  

     Uwzględnienie reklamacji 

  

     Nieuwzględnienie reklamacji 

  

  

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące decyzji: 

  

  

  

  

  

  

  

 


