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Reklamacja - 
Zgłoszenie wad fizycznych zakupionego towaru 

 
 
Data zakupu towaru: ................................................................................................................. 

Miejsce zakupu ......................................................................................................................... 

Dokument zakupu ...................................................................................................................... 

Data wykrycia wady towaru........................................................................................................ 

Opis wady towaru ...................................................................................................................... 

Żądanie Kupującego (proszę zaznaczyć jedną z opcji): 

 usunięcie wady * 

 wymiana rzeczy na wolną od wad * 

 demontaż i ponowne zamontowanie po dokonaniu wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięciu 

wady * 

 obniżenie ceny do kwoty ............. zł (proszę wskazać kwotę) * 

 zwrot towaru (dotyczy jedynie wad istotnych) * 

 

 

…………………………………… 

Podpis Kupującego  

 
 



(*) Zgodnie z art. 560-561(1) Kodeksu cywilnego: 
 
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo 
odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla 
kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma 
zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca 
nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli 
kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady 
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba 
że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest 
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez 
sprzedawcę. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w 
jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od 
umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 
 
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo  
usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć 
wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może 
odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy 
wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym 
sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli 
kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub 
usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę 
rzeczy sprzedanej. 
 
Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i 
ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. Sprzedawca 
może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa 
cenę rzeczy sprzedanej.  Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy 
demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym 
kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części 
kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. 

 
  


