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PROTOKÓŁ REKLAMACJI TOWARU 
GOODS CLAIM PROTOCOL 

 

w związku z wystąpieniem wady w oparciu o art. 556 Kodeksu Cywilnego zgłaszam reklamację wg poniższego opisu. 

in connection with the occurrence of a defect in accordance with Article 556 of the Civil Code, I make a complaint according to the following description.  

 

Imię i nazwisko nabywcy/(konsumenta/Indywidualnego przedsiębiorcy): 

Name of purchaser/(consumer/individual entrepreneur):____________________________________________________________________________________ 

Adres konsumenta/Indywidualnego przedsiębiorcy: 

Address of consumer/individual entrepreneur: ____________________________________________________________________________________________ 

Telefon kontaktowy: 

Contact telephone:_ _________________________________________________________________________________________________________________ 

Adres e-mail:  

E-mail address: _____________________________________________________________________________________________________________________ 

Data nabycia towaru:  

Date of purchase of the goods:  ________________________________________________________________________________________________________  

Dowód zakupu (paragon/faktura) nr: 

Proof of purchase (receipt / invoice) no:  _________________________________________________________________________________________________ 

Cena zakupu netto:  

Net purchase price:  _________________________________________________________________________________________________________________ 

Szczegółowy opis wad (uszkodzeń):  

Detailed description of defects (damage): ________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Data stwierdzenia wady/uszkodzenia towaru:  

Date on which the goods were found to be defective/damaged: ______________________________________________________________________________ 

 

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam: wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)  

/ nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1) / obniżenia ceny towaru o kwotę * 

In view of the above, pursuant to the Act of 23 April 1964 Civil Code I request: exchange the goods for a new one* (Article 561 § 1)  

/ repair the goods free of charge* (Article 561 § 1) / reduce the price of the goods by the amount * 

 

             (słownie        ) zł, 

________________________ (in words ______________________________________________________________________________ ) PLN, 

 

Proszę o zwrot podanej kwoty na konto:  

Please return this amount to the following account:  _______________________________________________________________________________________ 

/przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1) - odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto* (art. 560 § 1)  

/by post to my address* (article 560 § 1) - I withdraw from the contract and request reimbursement of the price of the goods on account* (article 560 § 1) 

 

Sprzedawca poinformuje Konsumenta/Indywidualnego przedsiębiorcę o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni  

od daty otrzymania niniejszego protokołu. 

The Seller shall inform the Consumer/Individual Entrepreneur of the date and manner of processing the complaint within 14 days of receipt of this protocol. 

 

Protokół można przesłać pocztą lub e-mailem. 

The protocol can be sent by post or e-mail. 

 

 
__________________________________ 

 
__________________________________ 

Miejscowość, data 
Place, date 

Czytelny podpis zgłaszającego reklamację 
Legible signature of the complainant 

 

*) Proszę skreślić niepotrzebne. 

    Please delete the unnecessary. 

 

Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz.U. poz. 2419) modyfikującej  

zasady ujmowania faktur korygujących w ewidencji podatkowej Bagstar.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. informuje, że do rozliczania faktur  

korygujących wystawionych po 1 stycznia 2021r. będzie stosowała postanowienia Ustawy w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2021 r. 

Pursuant to Article 13 of the Act of 27 November 2020 amending the Act on Goods and Services Tax and other acts (Journal of Laws, item 2419) modifying  

the rules for recognising corrective invoices in tax records, Bagstar.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. informs that to settle corrective invoices 

issued after 1 January 2021 it will apply the provisions of the Act in the wording in force from 01.01.2021. 


