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Data/ zgłoszenia: ………………….. /  
DANE DYSTRYBUTORA/KLIENTA/ (PIECZĄTKA): 
Nazwa Dystrybutora ……………………………………………………………….. 
NIP: …………………… REGON: ………………………….. KRS: ………………… 
Imię i Nazwisko Pracownika zgłaszającego:  ……………. 
Adres:  ………………………….. 
e-mail: ....................................................................................................................................  
tel:.....................  
 
PRZEDMIOT REKLAMACJI: 
Data nabycia towaru ..............................................................................................................  
Nazwa towaru  ......  
Nr paragonu/faktury  .............................................................................................................. (jako obowiązkowy załącznik do 
zgłoszenia) 
ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wady) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO: 
 
( ) wymiana towaru, 
 
( ) korekta faktury, 
 
ADNOTACJE - DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI 

Reklamacja została: □ uznana /  

□ nieuznana z następujących powodów: 
□ Części ulegające normalnemu zużyciu, materiały 

eksploatacyjne (filtry, uszczelki, paski klinowe, 
żarówki, bezpieczniki, łożyska, itp.), 

□ Uszkodzenia niezawinione przez SCHMITH POLSKA 
S.A. lub wady urządzeń powstałe z innych przyczyn niż 
tkwiące w Produkcie,  

□ Uszkodzenia Produktu wynikłe z wpływu otoczenia, 
niewłaściwego transportu, składowania,  

□ Uszkodzenia mechaniczne wynikające z niewłaściwej 
obsługi i eksploatacji produktu lub niezgodnej z 
'dokumentacją lub wymaganiami bezpieczeństwa,  

□ Produkty, których montaż/ serwis nie był 
zrealizowany przez SCHMITH POLSKA S.A. lub 
realizowany był w warunkach niezgodnych z 
dokumentacją lub wymaganiami bezpieczeństwa,  

□ Produkty, których rozruch nie został przeprowadzony 
i udokumentowany w Karcie Gwarancyjnej przez 
serwis lub osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie,  

□ Produkty, w których dokonano modyfikacji, zmiany 
parametrów pracy, naprawy lub wymiany części 
urządzeń bez pisemnej zgody SCHMITH POLSKA S.A.,  

□ Uszkodzenia i wady w obudowie i elementach 
konstrukcyjnych, które nie mają wpływu na 
funkcjonalność i prawidłową pracę urządzeń,  

□ Uszkodzenia i wady stanowiące następstwo działania 
płynów lub pyłów lub przepięć w sieci elektrycznej 

Inne: 
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WARUNKI REKLAMACJI SCHMITH POLSKA S.A. (wyciąg) 
Zapewnia się, że dostarczane Produkty SCHMITH POLSKA S.A. („Produkty”) spełniają wymagania odnośnie dopuszczenia do obrotu handlowego. 
SCHMITH POLSKA S.A. na oferowane Produkty udziela 12 miesięcznej gwarancji licząc od dnia sprzedaży do nabywcy, natomiast w żadnym wypadku nie 
dłużej niż dwa lata od dnia sprzedaży Produktu do Dystrybutora. Powyższe nie wyklucza odrębnego pisemnego udzielania gwarancji na okres dłuższy. 
Rękojmię  w pełnym zakresie wyłącza się. UWAGA: Wyłącznym gwarantem na towary dostarczone przez SCHMITH POLSKA a nie będące produktami 
SCHMITH POLSKA S.A. jest ich producent. 
Gwarancją nie są objęte: a. Części ulegające normalnemu zużyciu, materiały eksploatacyjne (filtry, uszczelki, paski klinowe, żarówki, bezpieczniki, łożyska, 
itp.), b. Uszkodzenia niezawinione przez SCHMITH POLSKA S.A. oraz wady urządzeń powstałe z innych przyczyn niż tkwiące w Produkcie, c. Uszkodzenia 
Produktu wynikłe z wpływu otoczenia, niewłaściwego transportu, składowania, d. Uszkodzenia mechaniczne wynikające z niewłaściwej obsługi i eksploatacji 
produktu lub niezgodnej z 'dokumentacją lub wymaganiami bezpieczeństwa, e. Produkty, których montaż/ serwis nie był zrealizowany przez SCHMITH 
POLSKA S.A. lub realizowany był w warunkach niezgodnych z dokumentacją lub wymaganiami bezpieczeństwa, f. Produkty, których rozruch nie został 
przeprowadzony i udokumentowany w Karcie Gwarancyjnej przez serwis lub osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, g. Produkty, w 
których dokonano modyfikacji, zmiany parametrów pracy, naprawy lub wymiany części urządzeń bez pisemnej zgody SCHMITH POLSKA S.A., h. 
Uszkodzenia i wady w obudowie i elementach konstrukcyjnych, które nie mają wpływu na funkcjonalność i prawidłową pracę urządzeń, i. Uszkodzenia i 
wady stanowiące następstwo działania płynów lub pyłów lub przepięć w sieci elektrycznej itp. W każdym wypadku do zachowania uprawnień z gwarancji 
wymagana jest eksploatacja urządzenia zgodna z wytycznymi zawartymi w dokumentacji produktu. W przypadku reklamacji, jakości dostawy, niezgodności 
z fakturą Produktów należy złożyć ją w formie elektronicznej (skan) na adres reklamacje@schmithpolska.pl w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, 
z dokładnym opisem przedmiotu reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od otrzymania przez SCHMITH POLSKA S.A. 
prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego. W każdym wypadku reklamacja musi zawierać stosowną dokumentację uzasadniającą i potwierdzającą 
wystąpienie reklamowanej wady oraz wskazywać dowód zakupu. W przypadku nie zgłoszenia braków ilościowych w w/w terminie, prawo do reklamacji, w 
tym zakresie odpada. Gwarancja / Odpowiedzialność Schmith Polska S.A. nie obejmuje: odpowiedzialności za szkody spowodowane postojami urządzeń 
w okresie oczekiwania na świadczenia gwarancyjne oraz wszelkie szkody w innym niż urządzenia objęte gwarancją majątku klienta, szkody w mieniu i na 
osobie oraz szkody następcze które zostają wyłączone z zakresu odpowiedzialności Schmith Polska S.A. Wobec zastrzeżenia własności do chwili zapłaty 
Schmith Polska S.A. ma prawo odmówić wykonania świadczenia gwarancyjnego w przypadku, gdy Klient wstrzymuje się z zapłatą za urządzenie lub 
wcześniejszą usługę serwisową. 
 

Oświadczam ze zapoznałem się z obowiązującymi warunkami reklamacji Schmith Polska S.A.  
 

□Wyrażam zgodę na poinformowanie mnie drogą elektroniczną o wynikach rozpatrzenia reklamacji na w/w adres poczty 
elektronicznej. 

 
(pieczęć firmowa i czytelny podpis reklamującego) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Data, pieczątka i podpis przedstawiciela 
Schmith Polska S.A.) 

 
 

WYPEŁNIA BIURO MAGAZYNU 

Data otrzymania reklamacji  …………………. 

Osoba rozpatrująca reklamację  …………………… 

Data rozpatrzenia reklamacji  ……………………… 

Dalsze postępowanie reklamacyjne …………………… 


