……………………………
Miejscowość, data

Protokół przyjęcia reklamowanego Towaru
nowa reklamacja
Osoba reklamująca
Imię i nazwisko
Adres
Tel.
Podpis

odwołanie do reklamacji nr……..
Osoba przyjmująca reklamację
………………………………….

………………………..
………………………..
………………………..
………………………..

Data zakupu Towaru
Numer faktury
Numer zgłoszenia IC

.………………..
…………………
…………………

Dane pojazdu
Marka, model, typ,. …………………………………..
Pojemność, rok produkcji ……………………………
Stan licznika – przy montaŜu części………….………
przy demontaŜu części………………..

INDEKS TOWARU LAUBER ……………….

Opis zgłaszanej usterki Towaru
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Cena zakupu
……………….

Kaucja rdzeń
………………..

Sposób realizacji reklamacji:
Naprawa gwarancyjna

Wymiana towaru

Zwrot gotówki z kaucją
( odkup rdzenia przez LAUBER)

Zwrot gotówki z rdzeniem

Stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych potwierdzam otrzymanie informacji, Ŝe:
(1) administratorem danych osobowych jest Lauber sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku ul. Braci Staniuków 40, 76-200 Słupsk, wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000153583,
(2) dane zbierane są w związku ze sprzedaŜą towaru i wystawieniem ewentualnej faktury VAT i mogą być wykorzystywane do celów
związanych z działalnością Lauber sp. z o.o.,
(3) zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa,
(4) Reklamującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o
ochronie danych osobowych.
Dodatkowo Reklamujący wyraŜa zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych
w powyŜszej protokole umowie w celu realizacji reklamacji.

…………………………………..
Podpis osoby reklamującej

…………………………………
Podpis przyjmującego zgłoszenie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odcinek dla osoby reklamującej ( wypełnia osoba przyjmująca reklamację)

Data zgłoszenia reklamacji………………………………………..
Numer reklamacji…………………………………………………
Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru do siedziby firmy Lauber

Lauber Sp. z o.o.
ul. Braci Staniuków 40
76-200 Słupsk
tel.: +48 59 848 11 36
Bank DnB NORD Polska S.A.
Pl70 2190 0002 3000 0046 2150 0101

wyso kość kapitału zakładowego 1 250 000,00
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego
KRS 0000153583
NIP 839-27-56-865

www.lauber.pl
e-mail:lauber@lauber.pl

