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ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE  Z DNIA …................................. 

1. Nazwisko i Imię reklamującego/Firma: ............................................................................................. 

Telefon kontaktowy: ............................................................................................................................. 

2. Miejscowość: ….................................; Ulica: ..................................; Kod pocztowy: ….................... 

3. Data zakupu towaru: ….......................................; Numer faktury zakupu klienta: ............................ 

Opis reklamowanego towaru: 

4. Nazwa towaru/nazwa systemu* (rodzaj tynku, struktura, ziarno, numer partii): 

…………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………......................................................................................................... 

Numer koloru: ….............................................................................................................................................. 

5. Ilość zakupionego wyrobu/ów / zakupiona ilość poszczególnych składników systemu* 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

Ilość reklamowana: ….......................................... kg;  

Cena jednostkowa: …...................................... zł/kg; 

 

6. Cena poszczególnych składników Systemu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Produkt zamontowany (tak/nie)* 

W przypadku, gdy produkt nie jest zamontowany nie wypełniać punktów 7-14. 

8. Data montażu / okres montażu: …....................................................................... 

Czy towar został dostarczony w jednej partii (tak/nie)*………………………………. 
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Wykonanie montażu (samodzielnie/firma montażowa)* 

9. Nazwa i telefon firmy montażowej: ….................................................................................................. 

10. Rodzaj ściany: ................................................................................................................................... 

11. Rodzaj i nazwa kleju do styropianu/wełny mineralnej*: …................................................................. 

12. Rodzaj i nazwa kleju do siatki: ......................................................................................................... 

13. Rodzaj i nazwa styropianu/wełny mineralnej*: ….............................................................................. 

14. Rodzaj i nazwa siatki: …................................................................................................................... 

15. Rodzaj i nazwa podkładu tynkarskiego: ........................................................................................... 

16. Powód reklamacji: ............................................................................................................................. 

….......................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

17. Kiedy i w jakich okolicznościach stwierdzono wady:.................................................................................. 

18. Żądania reklamującego: ............................................................................................................................ 

 

 

Data i czytelny podpis osoby przyjmującej reklamację 

…………………………………………………. 

 

Data i podpis osoby zgłaszającej reklamację 

…………………………………………………… 

 

data i podpis Klienta 

……………………………………………………..
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Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TECHNITYNK Sp. z o.o. siedzibą w Rzeczkowie 

Klonii 60, 26-680 Wierzbica, 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi gwarancyjnej- na podstawie Art. 6 

ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie reklamacji 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia odpowiedzialności TECHNTYNK 

Sp. z o.o. z tytułu gwarancji, 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwa-

rzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Da-

nych Osobowych, 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy gwa-

rancji. 

…………………………………………………. 

podpis osoby przyjmującej reklamację 

 

…………………………………………………… 

podpis osoby zgłaszającej reklamację 

                                                                                                                  

……….................................................... 

data i podpis Klienta 

Załączniki: kopia rachunku zakupu klienta, KARTA GWARANCYJNA ZŁOŻONEGO SYSTEMU ZEWNĘTRZNEJ 

IZOLACJI CIEPLNEJ Z WYPRAWAMI TYNKARSKIMI (ETICS) TECHNITHERM EPS, PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH 

PRZEGLĄDÓW GWARANCYJNYCH. 

Uwaga: W przypadku braku uzupełnienia wszystkich pozycji oraz braku wymaganych załączników 

zgłoszenia nie będą rozpatrywane.                                                                                                                                                                                    

* niepotrzebne skreślić 

 


