
 
Adres do wysyłki urządzenia na reklamacje: 
SERWIS Quantum 
Ul. Popularna 20 
02-473 Warszawa 
+48 510 410 199

Dokument możesz wypełnić elektronicznie korzystając z przeglądarki internetowej na komputerze. 
Jeśli zdecydujesz się na pisemne wypełnienie formularza prosimy o jego czytelne uzupełnienie. 
Jeśli któreś z pól Cię nie dotyczy (jak np. Nazwa firmy, nr zamówienia itp.) po prostu je pomiń. 

REKLAMACJA NR ______ 

I. DANE KLIENTA II. ADRES KLIENTA DO ODSYŁKI URZĄDZENIA

Nazwa
Firmy: 

NIP: 
Nazwa
Firmy: 

Imię i 
Nazwisko: 

Imię i 
Nazwisko: 

e-mail: Adres: 

Telefon: Telefon 

III. DANE URZĄDZENIA

Nazwa: Nr zamówienia: 

Model: Nr seryjny: 

Elementy które wysyłasz: □ Panel      □ Rączka      □ Kabel USB w ilości:___       □ Adapter

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS USTERKI

V. Korzystając z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta wnoszę o:

□ wymianę towaru na nowy na podstawie art. 43d ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta

□ nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 43d ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta

□ obniżenie ceny towaru o kwotę _________________ (słownie: ____________________________________________________)

□ odstąpienie od umowy i zwrot ceny towaru

Proszę o zwrot kwoty na konto ______________________________________________________________________________

VI. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą oraz nabyłeś produkt w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio

związanej z Twoją działalnością gospodarczą, zaznacz właściwą odpowiedź:

□ Oświadczam, że umowa sprzedaży NIE MA dla mnie charakteru zawodowego, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej

przeze mnie działalności gospodarczej.

□ Oświadczam, że umowa sprzedaży MA dla mnie charakter zawodowy, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze 

mnie działalności gospodarczej.

__________________________________ 
(podpis składającego) 
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