TAYAMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Słoneczna 4, 40-135 Katowice
tel. (32) 357 19 19
fax (32) 357 19 11/21
serwis@tayama.pl
www.tayama.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NAPRAWY GWARANCYJNEJ
w ramach gwarancji jakości udzielonej przez TAYAMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. [Gwaranta]

Data: ___________________
I. Dane podmiotu uprawnionego z tytułu gwarancji:
pełna nazwa
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
dokładny adres
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
dane osoby kontaktowej [imię, nazwisko, nr tel., adres e-mail]
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
II. Szczegółowa specyfikacja reklamowanego towaru:
Lp.

Nazwa/symbol

Ilość

Nr dokumentu zakupu

Opis usterki / inne uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1

III. Oświadczenie Nabywcy /uprawnionego z tytułu gwarancji/:
Oświadczam, że akceptuję bez zastrzeżeń wszystkie warunki, określone w dokumencie
gwarancyjnym, wystawionym przez TAYAMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
w treści dowodu zakupu, a opublikowane, w szczegółowym zakresie w dokumencie na stronie
internetowej pod adresem: http://www.tayama.pl/gwarancja
______________________________________________________________________________
data i podpis przedsiębiorcy lub osoby reprezentujące, zgodnie z rejestrem, podmiot uprawniony z tytułu gwarancji

V. Zobowiązanie do sprawdzenia wysłanego towaru po dokonaniu naprawy:
Niniejszym zobowiązuję się do sprawdzenia pod względem ilości towaru przesłanego za
pośrednictwem kuriera/poczty zgłoszonego do naprawy w treści niniejszego formularza, w czasie
nie dłuższym niż 3 dni po jego otrzymaniu. Po upływie ustalonego terminu zgłoszenia
nieprawidłowości wszelkie reklamacje ilościowe nie będą uwzględniane.
______________________________________________________________________________
data, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub osoby reprezentującej statutowo podmiot zgłaszający naprawę

VI. Zobowiązanie do odbioru własnego towaru po dokonaniu naprawy
/obowiązuje w przypadku uzgodnienia takiej formy odbioru z Klientem/:
Niniejszym zobowiązuję się do odebrania towaru, zgłoszonego do naprawy w treści niniejszego
formularza, we własnym zakresie, nie później niż 4 tygodnie po otrzymaniu zawiadomienia o jego
naprawie. Równocześnie, dobrowolnie wyrażam zgodę na obciążenie mnie kosztami składowania
w magazynie depozytowym Gwaranta, w wysokości netto 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień
składowania, po upływie ustalonego terminu odbioru.
______________________________________________________________________________
data, imię i nazwisko przedsiębiorcy lub osoby reprezentującej statutowo podmiot zgłaszający naprawę
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