
WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA 
 
 
 

Miejscowość, data: ……………………………. 
 
 
 
Imię i nazwisko: ……………………………. 
 
Adres zamieszkania: ………………………………. 
 
E-mail: ……………………………. 
 
Numer telefonu: ……………………………. 
 
Numer zamówienia: ……………………………. 
 
Data odbioru zamówienia: ……………………………. 
 

Nomart.pl sp. o. o. 
ul. Pomorska 11B 
84-230 Rumia 
e-mail: nomart@nomart.pl  
tel. ………………………………  
 

 
 

REKLAMACJA PRODUKTU ZAKUPIONEGO PRZEZ KONSUMENTA 
 
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie produkt ………………………………..…………………………………………… 
[informacja o produkcie] jest wadliwy. 
 
Wada polega na 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. [opis wady]. 
 
Wada została stwierdzona w dniu………………………………………………….. 
Data zakupu …………………………….. 
Dowód zakupu…………………………. 
 
Z uwagi na powyższe, proszę o: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

Data: ____________________ Podpis: __________________ 



WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO  
W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA 

 
 

Miejscowość, data: ……………………………. 
 
 
Imię i nazwisko/firma: ……………………………. 
 
Adres firmy: ………………………………. 
 
NIP: …………………………… 
 
E-mail: ……………………………. 
 
Numer telefonu: ……………………………. 
 
Numer zamówienia: ……………………………. 
 
Data odbioru zamówienia: ……………………………. 
  

Nomart.pl sp. o. o. 
ul. Pomorska 11B 
84-230 Rumia 
e-mail: nomart@nomart.pl  
tel. ………………………………  

 
REKLAMACJA PRODUKTU  

ZAKUPIONEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ NA PRAWACH KONSUMENTA  
 
 
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie produkt ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………[informacja o produkcie] jest wadliwy. 
 
Wada polega na …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady]. 
 
Wada została stwierdzona w dniu………………………………………………….. 

Data zakupu …………………………………………………. 

Dowód zakupu…………………………………………….. 

 

Z uwagi na powyższe, proszę o: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio 
związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru 

zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na 
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 
 
Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG: 
 

PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… 
 

PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… 
 

PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… 
 
 
 

Data: ____________________ Podpis: __________________ 



WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA 
 
 

Miejscowość, data: ……………………………. 
 
 
 
Imię i nazwisko: ……………………………. 
 
Adres zamieszkania: ………………………………. 
 
E-mail: ……………………………. 
 
Numer telefonu: ……………………………. 
 
Numer zamówienia: ……………………………. 
 
Data odbioru zamówienia: ……………………………. 
 
 

Nomart.pl sp. o. o. 
ul. Pomorska 11B 
84-230 Rumia 
e-mail: nomart@nomart.pl  
tel. ……………………………… 

 
 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU  
OD UMOWY ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIEBIORSTWA 

 
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: 

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

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

Data zakupu: …………………………………………………………………..………………………... 

Nr dokumentu zakupu: ……………………………………………….…………………………………. 

Numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić pieniądze: 

                                

 

Nazwa banku: …………………………………………………………. 

Uwagi: 

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

 

Data: ____________________ Podpis: __________________ 



WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY  
W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA 

 
 

Miejscowość, data: ……………………………. 
 
Imię i nazwisko/firma: ……………………………. 
Adres firmy: ………………………………. 
NIP: …………………………… 
E-mail: ……………………………. 
Numer telefonu: ……………………………. 
Numer zamówienia: ……………………………. 
Data odbioru zamówienia: ……………………………. 
 

Nomart.pl sp. o. o. 
ul. Pomorska 11B 
84-230 Rumia 
e-mail: nomart@nomart.pl  
tel. ……………………………… 

 
 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA  
W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA  

 
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: 

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

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

Data zakupu: …………………………………………………………………..………………………... 

Nr dokumentu zakupu: ……………………………………………….…………………………………. 

Numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić pieniądze: 

                                

Nazwa banku: …………………………………………………………. 

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio 
związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru 

zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na 
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o 

prawach konsumenta. Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się 
w CEIDG: 
 

PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… 
 

PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… 
 

PKD NR …………………………… Opis: …………………………………………………………………… 
 

Data: _____________________ Podpis: _____________ 


