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FORMULARZ REKLAMACYJNY 

 

CZ. I. WYPEŁNIA ZGŁASZAJĄCY 

Aktualne dane kontaktowe Zgłaszającego 

Nazwa firmy lub imię i nazwisko  

NIP firmy  

Adres  

Telefon kontaktowy  

Email  

Osoba do kontaktu  

 

Dane reklamowanego urządzenia 

Nazwa urządzenia  

Model / typ  

Numer seryjny  

Rok produkcji  

Data zakupu  

Numer dowodu zakupu  

Przebieg urządzenia (m-g, lub 
cykle pracy) 
jeśli dotyczy 

 

 

 

Opis stwierdzonej usterki / wady urządzenia oraz okoliczności jej ujawnienia 

* należy załączyć zdjęcia jeśli usterkę można zaobserwować wizualnie 

Data stwierdzenia usterki / wady  

Okoliczności stwierdzenia usterki 
/ wady (prosimy o krótki opis) 
 

 

Prosimy o wypełnienie wszystkich poniższych pól.  Reklamowany produkt musi być dostarczony suchy i czysty. Do zgłoszenia 
prosimy załączyć dowód zakupu, z czytelną datą i numerem oraz wypełnioną kartę gwarancyjną. 

 

Wypełnia Gwarant Wwypełnia Zgłaszający 

 
……………………………….. 
Nr zgłoszenia 
 

……………………………….. 
Data otrzymania zgłoszenia dd-mm-rrrr 

 
……………………………….. 
Data złożenia reklamacji dd-mm-rrrr 

 

……………………………….. 
Data wykrycia wady dd-mm-rrrr 
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np. podczas: pracy, konserwacji, postoju, 
montażu, itp. 

Czy obsługujący urządzenie 
przeszedł szkolenie z obsługi i 
eksploatacji urządzenia 

 

Czy obsługujący urządzenie 
zapoznał się z instrukcją obsługi i 
eksploatacji urządzenia 

 

Czy urządzenie pracowało w 
warunkach: zapylenia, 
zawilgocenia, wysokiej 
temperatury zewnętrznej 

 

Kiedy (czas lub ilość cykli) 
przeprowadzona była ostatnia 
konserwacja 

 

Czy urządzenie daje się 
uruchomić 

 

Czy z urządzenia dobywa się 
nietypowy dźwięk, zadymienie 
lub, wyciekają płyny 
eksploatacyjne 

 

Czy instalacje do których 
podłączone jest urządzenie są 
sprawne i posiadają ważne 
przeglądy  

 

Czy wada jest do 
zaobserwowania wizualnie – jeśli 
tak należy załączyć zdjęcie 

 

 

CZ. II. WYPEŁNIA GWARANT 

Data rozpatrzenia zgłoszenia  

Decyzja  

Uzasadnienie  

Termin zakończenia procedury  

Osoba odpowiedzialna  

Podpis  

 

Klauzula RODO 

Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych przez firmę Air Press Elżbieta Wanik, Bogdan Wanik Spółka Jawna w celu 

przeprowadzenia procesu reklamacji związanej z niniejszym zgłoszeniem. 

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Regulamin dostępny jest na www.airpress.com.pl  
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