
                       Zgłoszenie reklamacyjne 

SPRZEDAJĄCY: 

Nazwa:    WRC Polska 

 

Adres:     87-800 Włocławek 

                 ul. Toruńska 169A 

Nr Tel.:    54 232 15 28  

KUPUJĄCY: 

Nazwa: ....................................................................................................... 

               ....................................................................................................... 

Adres:   ....................................................................................................... 

               ....................................................................................................... 

Nr tel.:  ....................................................................................................... 

E-mail:  ....................................................................................................... 

DANE POJAZDU: 

Marka:   ................................................................................................. 

Model:   ................................................................................................. 

Rok prod.:  ........................................................................................... 

Silnik (pojemność, moc): ......................................................... 

Numer VIN: ........................................................................................ 

DANE PRODUKTU: 

Nazwa artykułu: ....................................................................................................... 

Symbol towaru:  ....................................................................................................... 

Numer / rodzaj dok. Zakupu: .......................................................................... 

 MONTAŻ DEMONTAŻ 

Nazwa warsztatu:  
 
 
 
 

 
 

Data:  
 

 

Stan licznika:  
 

 

Do reklamacji cewek zapłonowych, przepustnic, zaworów EGR, przepływomierzy, taśm zwijaków kierownicy, 
poduszek zawieszenia pneumatycznego i innych części generujących błędy należy dołączyć wydruk kodów błędów. 

Reklamacje części elektronicznych bez załączonego kodu błędu NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE. 

Dokładny opis, czas i okoliczności wystąpienia usterki: 
 
 
 

Składając reklamację rezygnuje z dodatkowych roszczeń odszkodowawczych:              TAK 

 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 (https://wrcparts.pl/pl/content/2-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 
 
WSKAZOWKI: 
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 celow marketingowych. 
V. Przy pierwszym zgłoszeniu reklamacji producent lub gwarant ma możliwość naprawy lub wymiany towaru na nowy. 

 

                                                                                                                                    Data i podpis        ……………………………………………………………………………………… 


