
 

 

 

 
 

FORMULARZ REKLAMACYJNY 

 

Przykro nam, że masz problem z naszym produktem, postaramy się pomóc w jego rozwiązaniu. W celu przyspieszenia procesu 

reklamacyjnego prosimy o przesłanie w pierwszej kolejności zdjęć wady produktu na adres sklep@mawershop.pl  

Wypełnij poniższe dane i odesłanie jak poniżej: 

 

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

Adres do zwrotu:…………………………………………………………………… 

Nr telefonu:…………………………………….……… ……………………..…….  

          

Dane reklamowanego produktu: 

Data otrzymania zamówienia…………………………………………..…. 

Data wykrycia wady: …………………………..………………….………….. 

Nr paragonu lub faktury…………………………………....…..…………..  

Nr zamówienia w sklepie:…………………………………..….….……….. 

Nazwa i cena produktu:……………………………………………………………………………………………………………….……………..………………………………………………….. 

Opis wady/uszkodzenia:…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

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

Oczekiwania kupującego co do sposobu załatwienia reklamacji: (zaznaczyć odpowiednie pole wyboru) 
 

 

☐ Bezpłatna naprawa,  ☐ Wymiana na nowy,   ☐ Obniżenie ceny o ……..……….. zł,   ☐ Zwrot środków (odstąpienie od umowy) 
 

 
Uprawnienia kupującego wg K.C. Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca 
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ogranicze nie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już 
wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. § 2. Jeżeli kupującym jest 
konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyb a że 
doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych koszt ów w porównaniu ze sposobem proponowanym 
przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, 
na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. § 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą 
pozostaje do wartości rzeczy bez wady. § 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna . 

 
Proszę o zwrot środków nr konta bankowego - czytelnie wpisać numer 

 

Forma wysyłki towaru do sklepu:  

1. Paczkomat TYLKO przez szybkiezwroty.pl: wejdź na www.szybkiezwroty.pl – bez drukowania i płacenia a koszt przesyłki w 

przypadku uzasadnionej reklamacji ponosi sklep. Wypełnij formularz i poczekaj na zatwierdzenie do końca następnego dnia 

roboczego. Zatwierdzenie wymaga wcześniejszego wysłania zdjęć wady na adres sklep@mawershop.pl  

2. Dowolna forma na adres: maWer Fashion, 32-091 Michałowice, ul. Zerwana 6 
 

Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem i nie odbieramy z paczkomatów nadanych w sposób indywidualny. 

 

 
 

        …………….……………………… 
            Data, Imię i Nazwisko 

 
 

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego 

konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub 

na podstawie Regulaminu, należy kierować na adres Sprzedawcy.  

maWer Fashion zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja 

zostanie rozpatrzona.
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