
                     Hurtownia Motoryzacyjna GORDON Sp. z o.o. 
 

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE nr .......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nr klienta: Data zgłoszenia reklamacji: 
Nazwa reklamowanej części: Ilość: 
Indeks: Symbol części producenta: 
Data zakupu: Nr dokumentu zakupu: 
Marka i model samochodu: Rok prod: 
Pojemność silnika: □ Benzynowy □ Diesel 
Nr nadwozia: Symbol silnik:  Moc silnika (KM/KW): 
Data montażu: Stan licznika: Data demontażu: Stan licznika: 
Kto montował część:                   □ Użytkownik                             □ Warsztat (nazwa warsztatu) 
Kto stwierdził usterkę:             □ Użytkownik                             □ Warsztat (nazwa warsztatu) 
 
Kiedy stwierdzono usterkę □ przed montażem □ podczas montażu □ w trakcie eksploatacji 
Powód reklamacji (opisać szczegółowo!): 
 
 
 
 
 
 
Kto demontował część:            □ Użytkownik                        □ Warsztat (nazwa jeśli inny niż wyżej)      
W przypadku uznania reklamacji proszę o: □ wydanie nowej części         
Składając reklamację rezygnuje z dodatkowych roszczeń odszkodowawczych :        □ TAK □ NIE 
Wszelkie roszczenia /dodatkowe koszty odszkodowawcze muszą być udokumentowane!  

*W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji technicznej wyrażam zgodę na przedłużenie okresu 
rozpatrywania reklamacji. 

Wyrażam zgodę na badanie niszczące produktu, konieczne do wydania opinii                                         TAK□       NIE□  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach dot. złożonej reklamacji                 TAK□      NIE□ 
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych innym podmiotom uczestniczącym w procesie rozpoznania reklamacji, a w 

szczególności producentowi produktu                                                                                                             TAK□       NIE□ 
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej (http://gordon.com.pl/polityka-prywatnosci), w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.  TAK□       NIE□ 
WSKAZÓWKI: 
I. Podstawą przyjęcia reklamacji jest prawidłowo wypełnione ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE z równoczesnym przekazaniem 
reklamowanego wyrobu. Brak danych pojazdu, dat montażu/demontażu, przebiegów oraz informacji o objawach może wydłużyć czas 
rozpatrywania reklamacji lub całkowicie ja uniemożliwić. 
II. Brak zgody na badanie niszczące może opóźnić lub uniemożliwić wydanie opinii na temat zgłaszanej reklamacji 
III. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji. 
IV. Dane osobowe podane w niniejszym formularzu nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. 

 
Imię i nazwisko (podpis) osoby składającej reklamacje:         

                                                                                               ………………………………. 
                                                                                                                    podpis                                    

.............................................................................................................................................................................................. 
   Odcinek dla klienta 

Nr klienta: Data zgłoszenia reklamacji: 
Nazwa reklamowanej części: Ilość: 
Indeks: Symbol części producenta: 
Data przyjęcia reklamacji: Nr reklamacji: 

 
Podpis kierowcy .................................................. 
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