
ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE - RĘKOJMIA / COMPLAINT OD GOODS

Miejscowość / City: Data / Date:

Dane Konsumenta / Consumer data

Imię / Name: Nazwisko / Surname:

Adres / Street and Street Numer:

Telefon / Phone Number: E-mail:

GW sp. z o.o., z siedzibą ul. JESIONOWA 28, 83-130 RAJKOWY, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ  w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000783948, 
Numer REGON:383238727, Numer NIP: 593-262-11-05, kapitał zakładowy 5 000,00

Dane dotyczące produktu: / Product Data:

Lp. / Number: Nazwa towaru / Product 
Name Model / Model Indeks towaru / Product 

ID
Data sprzedaży / 
Sale date Cena / Price

1

2

3

4

5

Data otrzymania towaru / Date of receipt of goods:

Nr dowodu zakupu / Receipt ID: Data dowodu zakupu / Date of Receipt ID:



Kiedy usterka została stwierdzona? / Date of finding the defect?

Szczegółowy opis usterki / wady towaru: / A detailed description of the fault:

Firma GW sp. z o.o. działając na podstawie ważnej gwarancji zapewnia dokonanie bezpłatnej naprawy w terminie 14 dni 
roboczych od daty zgłoszenia wady i przekazania wadliwego towaru  GW sp. z o.o.  (z zastrzeżeniem czynności i uszkodzeń 
nieobjętych gwarancją).
GW sp.z o.o. acting on the basis of a valid warranty, ensures a free repair within 14 working days from the date of reporting 
the defect and handing over the defective goods to GW sp.z o.o. (subject to operations and damage not covered by the 
warranty).

Roszczenie Kupującego: (właściwy kwadrat oznacza się symbolem „X”)
Buyer's claim: (the correct square is marked with the symbol "X")

1. Usunięcie wady - nieodpłatna naprawa / Removal of the defect - free repair
2. Wymiana towaru na wolny od wad / Exchange of goods free from defects
3. Obniżenie ceny towaru / Lowering the price of the goods
4. Zwrot zapłaconej kwoty / Refund of the amount paid

Dla roszczenia 3 lub 4: „Proszę o przelew środków na następujący numer rachunku bankowego”:
For claim 3 or 4: "Please transfer funds to the following bank account number":

Odpowiedź na reklamację: (właściwy kwadrat oznacza się symbolem „X”)
Response to the complaint: (the correct square is marked with the symbol "X")

Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona pisemnie w terminie do 14 dni (od daty zgłoszenia reklamacji), za 
pomocą wskazanej poniżej przez Kupującego drogi komunikacji (wybór opcji wymaga wpisania danych w polach „Dane 
Kupującego”):
The reply to the complaint will be given in writing within 14 days (from the date of filing the complaint), using the 
communication method indicated by the Buyer below (the choice of option requires entering data in the "Buyer's data" fields):

1. Drogą elektroniczną na w/w adres e-mail / By electronic means to the above-mentioned e-mail 
address
2. Listem poleconym na adres korespondencji / By registered mail to the correspondence address

Podpis Konsumenta / Customer's signature: Podpis przyjmującego reklamację: / Signature of the person 
accepting the complaint:



Wypełniony formularz proszę wysłać na adres: Biuro GW Sp. z o.o. ul. Kartuska 489, 80-298 Gdańsk
Please send the completed form to the following address: Biuro GW Sp. z o.o. ul. Kartuska 489, 80-298 Gdańsk

GW sp. z o.o., z siedzibą ul. JESIONOWA 28, 83-130 RAJKOWY, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ  w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000783948, 
Numer REGON:383238727, Numer NIP: 593-262-11-05, kapitał zakładowy 5 000,00 zł Dane zawarte w formularzu będą 
przetwarzane zgodnie z postanowieniami regulaminu sklepu.

Obniżenie ceny rzeczy może nastąpić wyłącznie w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z 
wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
The price of the item may be reduced only in such proportion to the price resulting from the contract, in which the value of the 
item with the defect remains to the value of the item without a defect.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli: sprzedawca niezwłocznie wadę usunie lub wymieni rzecz wadliwą na wolną od 
wad, lub gdy wada jest nieistotna. 
Zwrot zapłaconej kwoty lub wymiana wadliwego towaru na nowy jest możliwa dopiero po stwierdzeniu przez Sprzedawcę 
kompletności dostarczonego wadliwego produktu. 

The customer may not withdraw from the contract if: the seller immediately removes the defect or replaces the defective item 
with a non-defective one, or if the defect is irrelevant.
The refund of the amount paid or the replacement of the defective product with a new one is possible only after the Seller 
confirms that the delivered defective product is complete.

Przed dokonaniem zwrotu koniecznie zapoznaj się z Regulaminem Sklepu. /  Before making a return, be sure to read the Store Regulations.


