
 

FORMULARZ REKLAMACYJNY 
Prosimy o czytelne wypełnienie formularza drukowanymi literami. 

Reklamacje rozpatrujemy w terminie 14 dni od momentu ich 
zgłoszenia. 

Zgłoszenie reklamacji można przesłać drogą mailową lub pocztą. Do 
zgłoszenia prosimy koniecznie załączyć dokumentację zdjęciową 
reklamowanej wady. 

W szczególnych przypadkach, gdy jest to niezbędne dla oceny wad 
fizycznych produktu, PRINTDREAM.PL może zażądać dostarczenia go 
na adres firmy. 

 

PRINTDREAM.PL  
Dział Reklamacji i Zwrotów 
ul. Południowa 11  
71-001 Szczecin

 
e-mail: biuro@printdream.pl 
tel: 91 35 101 35 

DANE KLIENTA 

Imię i nazwisko 

Adres  

Kod 

Miejscowość 

Telefon 

E-mail 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

____ - ______ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 
REKLAMACJA DO ZAMÓWIENIA NR  _____________________________________     DATA ZGŁOSZENIA  ________ - ____ - ____ 
 

LP.  NAZWA PRODUKTU  ILOŚĆ ZAKUPIONA  ILOŚĆ REKLAMOWANA  

1       

2       

3       

 

OPIS WADY LUB PRZYCZYNY REKLAMACJI  
Prosimy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO   

[  ] nieodpłatna naprawa    [  ] wymiana na nowy towar     [  ] zwrot zapłaconej ceny     [  ] obniżenie zapłaconej ceny   

Proszę o dokonanie zwrotu pieniędzy na konto bankowe: 

BANK  ____________________________________________________________________________ 

KONTO   __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   
 
Data i podpis Klienta 
________ - ____ - ____  
 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Wypełniony formularz prosimy odesłać na adres mailowy biuro@printdream.pl lub na adres pocztowy: 
PRINTDREAM.PL Dział Reklamacji i Zwrotów 
ul..Południowa 11  
71-001 Szczecin 

mailto:biuro@printdream.pl
mailto:biuro@printdream.pl


 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (Zwrot) 
Prosimy o czytelne wypełnienie formularza drukowanymi literami. 

Zgłoszenie odstąpienia od umowy można przesłać drogą mailową lub 
pocztą i należy je dostarczyć w ciągu 14 dni od objęcia produktu w 
posiadanie. 

Jednocześnie zakupiony produkt należy zwrócić nie później niż 14 
dni od dnia zgłoszenia odstąpienia od umowy.  
 
UWAGA: Zgodnie z Regulaminem:  
a) odstąpienie od umowy NIE DOTYCZY rzeczy nieprefabrykowanych, 
wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego 
zindywidualizowanych potrzeb.  
b) Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem 
korzystania z niego ponosi Klient. 

PRINTDREAM.PL  
Dział Reklamacji i Zwrotów 
ul. Południowa 11  
71-001 Szczecin

 
e-mail: biuro@printdream.pl 
tel: 91 35 101 35 

DANE KLIENTA 

Imię i nazwisko 

Adres  

Kod 

Miejscowość 

Telefon 

E-mail 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

____ - ______ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY DO ZAMÓWIENIA NR _________________________                      DATA ZGŁOSZENIA  ________ - ____ - ____ 
 

LP.  NAZWA PRODUKTU  CENA  ILOŚĆ ZAKUPIONA  ILOŚĆ ZWRACANEGO 
TOWARU 

1         

2         

3         

 

OPIS PRZYCZYNY ODSTĄPIENIA OD UMOWY lub ZWROTU TOWARU  
Prosimy podać okoliczności dotyczące odstąpienia od umowy lub zwrotu towaru. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Proszę o dokonanie zwrotu pieniędzy na konto bankowe: 
BANK  ____________________________________________________________________________ 

KONTO   __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   

 
Data i podpis Klienta 
________ - ____ - ____  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Wypełniony formularz prosimy odesłać na adres mailowy biuro@printdream.pl lub na adres pocztowy: 
PRINTDREAM.PL Dział Reklamacji i Zwrotów 
ul..Południowa 11  
71-001 Szczecin 

https://docs.google.com/document/d/1ZBIJ6Gbm9JmGM38-Embd5cWUSrOuwLLa0dCu8iJgLIg/edit#heading=h.z5zjskbf3pk
mailto:biuro@printdream.pl
mailto:biuro@printdream.pl

