
Reklamacje /rękojmia/

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar
wraz z opisem niezgodności.  Adres, pod który Klient winien odesłać towar:

WACH-MOT Maria Chomiakowska  
 Boczna 4C

46-320 Praszka  

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z 
opisem niezgodności.

3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z
dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.

5. Klient w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):

 wymiany towaru na nowy;

 naprawy towaru;

 obniżenia ceny;

 odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy
żądania Klienta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

 łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

 charakter wady – istotna czy nieistotna;

 to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Sklep może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że
wymiana  bądź  naprawa  towaru  jest  niemożliwa  do  zrealizowania  (np.  ze  względu  na  zaprzestanie
produkcji  określonych części  zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych
żądań,  wymagałaby  nadmiernych  kosztów  (np.  żądanie  wymiany  całego  urządzenia  na  nowe,  jeśli
uszkodzenie  dotyczy  jednego  elementu  o  niskiej  wartości.).  Sklep  zaproponuje  w  takim  wypadku
alternatywne rozwiązanie.

7.  Każdy  Klient  będący  konsumentem  może  skorzystać  z  pozasądowych  sposobów  rozpatrywania
reklamacji  i  dochodzenia roszczeń.  Chcąc skorzystać z możliwości  polubownego rozwiązywania sporów
dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np.;

 za  pośrednictwem  unijnej  platormy  internetowej  ODR,  dostępnej  pod  adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,

 za pośrednictwem opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Opolu przy ul.
1 Maja 1, 45-068 Opole, www.opole.wiih.gov.pl

Przebieg  postępowań w sprawie  pozasądowego  rozwiązywania  sporów  konsumenckich  określony  jest
przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności  w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o
pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).   

8. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Sklep należy przesyłać na adresy
podane w paragrafe 1 niniejszego regulaminu. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/


FORMULARZ REKLAMACYJNY

  WACH-MOT Maria Chomiakowska
Boczna 4c  

46-320 Praszka  

b  iuro@wachmot.pl  

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących 
produktach:

1. _________________________________________________

Data wykrycia wady: _______________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________ 

Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________

Adres Klient:_______________________________________________________________ 

Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy –
(o ile wada jest istotna)*.

*niepotrzebne skreślić

Informacje dodatkowe:_________________________________________________

Podpis Klienta**:_____________________________________________________________

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych,

konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platormy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
mailto:marcin.graczyk@wachmot.pl

