
Data: ....................

Zgłoszenie reklamacyjne

Imię i nazwisko

Adres, ulica

Adres, miejscowość

Adres, kod pocztowy

Telefon kontaktowy

Adres, e mail

Numer rachunku bankowego _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

Model pojazdu/nazwa części

Numer VIN (nr ramy)/kod produktu

Numer silnika

Stan licznika motogodzin

Nr dokumentu zakupu

Opis usterki:

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

Oczekiwania: (wymiana, naprawa, zwrot pieniędzy):

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………
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Data: ....................

Podsumowanie - gwarancja importera oraz z tytułu rękojmi:
Klientowi przysługuje prawo do gwarancji 3 miesięcznej importera oraz z tytułu rękojmi do 2 lat od daty zakupu.
Rękojmia obejmuje tylko wskazane przez reklamującego części, które posiadają wady fabryczne, których nie
można było stwierdzić w momencie zakupu. Gwarant udziela odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w przeciągu 14
dni od dnia dostarczenia reklamowanego przedmiotu do siedziby serwisu MPP Trade – Serwis ul. Głażewo 21,
86-260 Unisław, tel. 664-964-231. Usterka zostanie usunięta niezwłocznie po wydaniu decyzji o uznaniu o ile nie
będzie uzależniona od dostępności części. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z warunkami gwarancji
zawartymi w karcie gwarancyjnej oraz instrukcją obsługi dołączonej do pojazdu w dniu nabycia. Wady stwierdzone
w wyniku niewłaściwego użytkowania nie podlegają gwarancji.

Prosimy o wysyłkę reklamowanego przedmiotu na adres:
MPP Trade - Serwis
Głażewo 21
86-260 Unisław
Tel. 664964231

1. bez osprzętu - króćca dolotowego, kickstartera, dźwigni zmiany biegów, chłodnicy oleju (nie odpowiadamy za
uszkodzenia w czasie transportu, ewentualne braki)
2. bez oleju - w przypadku zaolejonej przesyłki naliczana dodatkowa opłata w wysokości 50 zł
3. czysty bez piachu, oleju, resztek smaru i innych. Dotyczy również silnika pod spodem - w przypadku konieczności
mycia naliczana dodatkowa opłata w wysokości 80 zł
4. z dołączoną kopią dokumentu zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym, który otrzymasz
w wiadomości e mail
5. zapakowany w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia w czasie transportu w szczególności ciężkie
przedmioty
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