
F O R M U L A R Z     R E K L A M A C Y J N Y

  Dane Sprzedawcy:
 
  BIKER-ZONE Grzegorz Jeziorski, ul. Morska 244, 81-006 Gdynia

  Towar:              □ od Klienta          □   Przedsprzedażowy 

  Dane Klienta:

  Imię i nazwisko: ______________________________________________________________________________

  Adres:  _____________________________________________________________________________________

  Numer telefonu:  _____________________________________________________________________________

  Adres e-mail: ________________________________________________________________________________

  Rachunek bankowy:  __________________________________________________________________________

   
  Informacje o produkcie:
  
  Nazwa produktu:  ____________________________________________________________________________

  Data stwierdzenia wady: ______________________________________________________________________

  Dokładny opis wady:  _________________________________________________________________________

   __________________________________________________________________________________________

   __________________________________________________________________________________________

   __________________________________________________________________________________________

Postanowienia ogólne: Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni kalendarzowych od momentu otrzymania jej przez Producenta/Dystrybutora 
reklamowanego towaru. W razie niedotrzymania powyższego terminu uważa się, że Producent/Dystrybutor uznał żądania Reklamującego za 
uzasadnione. Powyższy zapis nie oznacza jednak, że w w/w terminie zakupiony towar zostanie przywrócony do stanu zgodności z umową. 

Ogólne warunki gwarancji: Gwarancji podlegają wady fizyczne powstałe z winy Producenta oraz produkty, które były używane przez Klienta 
wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne produktu, naturalne zużycie produktu, produkty z wadami 
jawnymi widocznymi w dniu zakupu, uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwej konserwacji, wygoda produktu czyli niewłaściwe dopasowanie 
do kształtu ciała lub preferencji, produkty zakupione poza sklepem stacjonarnym oraz internetowym BIKER-ZONE.

Przetwarzanie danych osobowych: Składając reklamację Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie 
reklamacyjnym przez firmę BIKER-ZONE oraz przez Producenta/Dystrybutora reklamowanego towaru. Informujemy także, iż dane osobowe 
przetwarzane przez  firmę BIKER-ZONE oraz przez Producenta/Dystrybutora reklamowanego towaru są przechowywane przy zachowaniu zasad 
oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. 

Każdemu Uczestnikowi procesu reklamacyjnego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania. Szczegółowe 
informacje na temat przetwarzania danych przez firmę BIKER-ZONE znajdują się pod adresem:
http://www.biker-zone.pl/pl/i/RODO-Polityka-prywatnosci/19

Kontakt w sprawie reklamacji (Natalia): tel. 604 233 410; e-mail: natalia@biker-zone.pl



 Żądanie reklamacyjne:

  □  Naprawa

  □  Wymiana na nowy towar

  □  Obniżka ceny zakupu

 □  *Zwrot kosztów zakupu  (*gdy naprawa lub wymiana towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów; 

Producent/Dystrybutor reklamowanego towaru nie wywiązał się z obowiązku udzielenia odpowiedzi na reklamację w  30 dniowym terminie; 
Producent/Dystrybutor reklamowanego towaru nie zobowiązał się do wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady)

 Oświadczam, że znane mi są warunki rozpatrywania reklamacji towaru: __________________________________
                                                                                                                                                 (data i podpis zgłaszającego)

  Adnotacje Sprzedawcy/Dystrybutora/Producenta:
  
  Data otrzymania reklamacji: ____________________________________________________________________

  Data rozpatrzenia reklamacji: ___________________________________________________________________

  Sposób rozpatrzenia reklamacji: _________________________________________________________________

   ___________________________________________________________________________________________

Kontakt w sprawie reklamacji (Natalia): tel. 604 233 410; e-mail: natalia@biker-zone.pl


