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Ul. 17 stycznia 48, 02-146 Warszawa, tel. +48 22 574 28 88 , e-mail: reklamacje@fossil.com  

 

Zgłoszenie reklamacyjne nr 

 
 

Data zgłoszenia 

 
 

Nr modelu/nr referencyjny 
 
Numer modelu znajduje się na karcie gwarancyjnej lub na deklu 

 

Data zakupu 
 
Data zakupu znajduje się na karcie gwarancyjnej  

 

Dane klienta składającego reklamację 
 
Imię i nazwisko: _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Adres: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Adres: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Telefon: ___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

E-mail klienta składającego reklamację: 
 

 

Załączone dokumenty: 
 Karta gwarancyjna  Kopia dowodu zakupu  Inne 

 

Stan zegarka w chwili przyjmowania reklamacji 
 Niedziałający mechanizm 
 Uszkodzona koperta 
 Uszkodzona koronka/przyciski 
 Zarysowana koperta 
 Pęknięte / zbite szkło 
 Zarysowane szkło 

 

 Kontakt z wodą / zaparowany 
 Uszkodzona tarcza 
 Uszkodzone wskazówki 
 Zarysowany / uszkodzony dekiel 
 Uszkodzone wkręty dekla 
 Grawer 

 Uszkodzona bransoleta 
 Zarysowania na bransolecie 
 Uszkodzony zamek / zapięcie 
 Wytarcie powłoki koperty / bransolety 
 Zużyty pasek 

 
 

Zgłaszane uszkodzenia: 
Pasek/bransoleta  tak    nie 

Koperta  tak    nie 

Wskazówki  tak    nie 

Tarcza  tak    nie 

Mechanizm  tak    nie 

Szkło  tak    nie 

Inne  tak    nie 

Biżuteria  tak    nie 
 

Uwagi dotyczące uszkodzeń: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Data stwierdzenia wady: 
 

 

Żądanie reklamującego: 
 

 

Rodzaj naprawy: 
 Gwarancyjna  Odpłatna  Inna _____________________ 

 
 

   Wyrażam zgodę na dokonanie naprawy odpłatnej do kwoty 50 zł netto. 
        W przypadku kosztów naprawy powyżej 50  zł netto, zostanie przesłana odpowiednia wycena do akceptacji . 

Jeżeli wycena nie zostanie zaakceptowana w ciągu 4 tygodni od przesłania, reklamowany produkt zostanie odesłany. 
   Koszt transportu w przypadku napraw pogwarancyjnych wynosi 23 zł netto. 
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb procesu reklamacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 

29.08.1997 Dz. U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z późniejszymi zmianami. 

Podpis sprzedawcy 
 

 

Podpis zgłaszającego reklamację 
 

 

UWAGA: 
Nie należy wysyłać oryginalnego opakowania, ponieważ nie gwarantujemy, że zostanie ono zwrócone! 

 


