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ZGŁOSZENIE REKLAMACJI
Niniejszy dokument należy wypełnić i przesłać na adres podany na stronie 2 oraz 
jego podpisaną kopię dołączyć do odsyłanego towaru.

DANE KUPUJĄCEGO

Klient:

Adres: Ulica/Nr
Kod pocztowy
Miejscowość

Osoba kontaktowa:

Telefon oraz e-mail:

Adres wysyłki zwrotnej:

DANE ZAKUPU

Nr faktury: SPR/FV/ Data rozpoczęcia 
użytkowania towaru:

Nazwa towaru Powód 
reklamacji Typ reklamacji Opis uszkodzenia Ilość

DATA ZGŁOSZENIA:
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 Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres e-mail: 
reklamacje@hybryd.com.pl lub na adres pocztowy: 

„Hybryd” sp. z o. o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
tel.: +48 32 233 98 83
fax: +48 32 233 98 84

 Zgłoszenie reklamacyjne wypełnia Kupujący zgodnie z OWG Hybryd. 
Zgłoszenie powyższe należy przesłać poprzez formularz reklamacyjny, którego wzór 
umieszczony jest na stronie www.hybryd.com.pl.

 Obowiązek dostarczenia wadliwego towaru do siedziby Gwaranta obciąża Kupują-
cego. W przypadku zasadnej reklamacji koszt dostarczenia wadliwego towaru do siedzi-
by Gwaranta oraz koszt zwrotnego odesłania naprawionego lub wolnego od wad towaru 
do siedziby Kupującego obciążą Gwaranta.

 W przypadku bezzasadnej reklamacji, wszelkie koszty poniesione przez Gwaranta 
związane z postępowaniem reklamacyjnym (czas pracy serwisantów, zużyte materiały, 
ekspertyza) ponosi Kupujący. Wysokość kosztów obliczana jest  według stawek stosowa-
nych przez Gwaranta albo wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.

 Gwarant według własnego wyboru może: 
• wadliwy towar nieodpłatnie naprawić, 
• wymienić na wolny od wad, 
• zwrócić Kupującemu zapłaconą za towar cenę lub stosownie cenę tę obniżyć, jeżeli 

wymiana jest niemożliwa albo ekonomicznie lub technicznie nieuzasadniona.

Potwierdzenie akceptacji warunków gwarancji: ...........................................................
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