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Do: 
Mieszkanie.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa 
reklamacje.projektowanie@mieszkanie.pl 
 
 

FORMULARZ REKLAMACYJNY 
 
 
Przed wypełnieniem formularza reklamacyjnego prosimy o zapoznania się z poniższymi 
informacjami: 

 

• Reklamacje możesz złożyć korzystając z poniższego formularza reklamacyjnego. 
Reklamację możesz zgłosić również w każdy inny dopuszczalny prawem sposób. 

• W celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrywania reklamacji do formularza dołącz 
dokumenty uzasadniające reklamację (np. protokół szkody, zdjęcia): brak dołączenia 
określonych dokumentów nie powoduje automatycznego odrzucenia reklamacji. 

• Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania.  

• O naszej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia zawiadomimy Państwa za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji lub innym kanałem komunikacji 
wybranym przez Państwa w trakcie zgłaszania reklamacji. 

• Przy odbiorze zamówienia zalecamy sprawdzenie przesyłki przy obecności przedstawiciela 
przewoźnika pod względem jej kompletności oraz ewentualnych uszkodzeń w transporcie, 
w szczególności biorąc pod uwagę stan opakowań, w tym naklejonych na nich taśm lub 
plomb. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń zalecamy 
sporządzenie zgłoszenie zastrzeżeń przedstawicielowi przewoźnika i sporządzenie protokołu 
szkody. Niezachowanie się do powyższych zaleceń nie wpływa na ewentualne Państwa 
uprawnienia wynikające z rękojmi za wady, lecz ułatwi wyjaśnienie przez nas sprawy. 

• Jeśli (w porozumieniu z nami) odsyłają Państwo rzeczy są Państwo zobowiązani do ich 
zapakowania z zachowaniem należytej staranności, w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo rzeczy w transporcie nie mniejsze niż oryginalne opakowanie, w którym 
rzeczy zostały Państwu dostarczone. 

• Jako sprzedawca nie udzielamy żadnych gwarancji w odniesieniu do przedmiotu 
zamówienia, ani poszczególnych rzeczy wchodzących w jego skład. O ile dany producent 
udzielił gwarancji jej warunki są określone w poszczególnych kartach gwarancyjnych. Nie 
przyjmujemy ani nie pośredniczymy przy realizacji uprawnień wynikających z gwarancji 
udzielonych na Państwa przez poszczególnych producentów. W tym celu prosimy o kontakt 
bezpośrednio z producentem w sposób określony w dokumentach gwarancyjnych. 
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Dane Klienta  

Imię i nazwisko (*):  

Adres (*):  

Numer telefonu:  

Adres e-mail (*):  

 
 

Dane dotyczące zamówienia:  

Data zamówienia (*)  

Numer zamówienia / faktury (*):  

Oczekiwanie klienta:  

Dokładny opis wady:  

 

 

  

Data i podpis Klienta: 
(jeśli wysyłane pocztą tradycyjną): 

 

 
 

 
Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym formularzu reklamacyjnym jest Mieszkanie.pl 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe podane w formularzu 
przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji i komunikacji z Państwem w tym zakresie. Szczegółowe 

zasady przetwarzania i przysługujące w związku z nim prawa opisane są w Polityce Prywatności Serwisu 
Mieszkanie.pl. 
 


