
WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI 

 
 

Imię i nazwisko: _____________________ 
 

Adres e-mail: _____________________ 

 
Do: Łukasz Michalski 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 
RRmoto.pl Łukasz Michalski 

ul. Szosa Bydgoska 60a 
87-100 Toruń  

adres e-mail: kontakt@RRmoto.pl 

 
 

FORMULARZ REKLAMACJI 
 

 

Niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia _____________________ dotyczącej  
 

____________________________________________________________________________  
 

z powodu następującej niezgodności z umową: ______________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ . 

 
Data stwierdzenia niezgodności z umową: __________________________________________ 

 
Żądanie: proszę zaznaczyć wybraną opcję 

 

Reklamacja Towaru lub Towaru z elementami cyfrowymi: 

[ ] nieodpłatna naprawa (*) 

[ ] wymiana na nowy produkt zgodny z umową (*) 

[ ] zwrot środków (odstąpienie od umowy) (**) 

[ ] obniżka zapłaconej ceny (**) 

 
Zgodnie z art. 43d ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument 
może żądać jego naprawy lub wymiany (*). Sprzedawca może dokonać wymiany jeżeli konsument żąda naprawy lub 
dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową jest niemożliwe 
albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub 
wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową, o 
czym poinformuje konsumenta. Konsument może wtedy żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy (**). Konsument 
może żądać odstąpienia od umowy również gdy niezgodność towaru z umową jest istotna. 
 
Reklamacja Treści Cyfrowych lub Usługi Cyfrowej: 

[ ] doprowadzenie do zgodności z umową * 
[ ] obniżenie ceny** 

[ ] zwrot środków (odstąpienie od umowy)** 

 
Zgodnie z art. 43m-43n ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa  
jest niezgodny z umową, konsument może żądać doprowadzenia ich do zgodności z umową (*). Konsument może żądać 
obniżenia ceny** lub odstąpić od umowy**, jeżeli: i) doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe lub wymaga 
nadmiernych kosztów, ii) Sprzedawca nie doprowadził do zgodności z umową, iii) brak zgodności z umową występuje 
nadal mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić do zgodności z umową, iv) brak zgodności z umową jest na tyle istotny, 
że uzasadnia obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy bez wzywania do doprowadzenia do zgodności z umową, v) z 
oświadczenia Sprzedawcy wynika, że nie doprowadzi on do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmierny ch 
niedogodności dla konsumenta. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa jest 
dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.  

  
Środki pieniężne proszę zwrócić na konto bankowe numer: _______________________________ 

 

 
____________________________ 
data i czytelny podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

 


