
Protokół reklamacji jako ściowej nr

Użytkownik: Zgłaszaj ący reklamacj ę:
Imię i nazwisko / Firma Firma / Imię i nazwisko (*)

Adres Adres (*)

-

Numer telefonu Adres e-mail/Numer telefonu (*)

Opona:
Marka opony (*) Data zakupu opony / pojazdu (DD MM RRRR) (*)

Rozmiar, indeks nośności i prędkości (*) Przebieg opony

km

Bieżnik (*) Ciśnienie powietrza w oponie

,

Pełny numer DOT (*) Głębokość bieżnika (*)

1 , , , , ,

 W przypadku reklamacji opon w tym samym rozmiarze, eksploatowanych na tym samym pojeździe proszę dodatkowo wypełnić:

2 , , , , ,

3 , , , , ,

4 , , , , ,

Powód reklamacji / krótki opis uszkodzenia (*)

Pojazd:

Oryginalne wyposażenie Marka Model

Wymiana

Typ / wersja Rok produkcji pojazdu (RRRR)

Pozycja koła

osobowy dostawczy / ciężarowy przyczepa / naczepa

brała / nie brała   nie brała  udział(u) w wypadku drogowym, kolizji i nie spowodowała żadnych uszkodzeń. (**)

Niniejsze zgłoszenie wymaga sporządzenia dokumentacji zdjęciowej, którą w imieniu użytkownika sporządzi podmiot przyjmujący reklamację.

W razie uznania reklamacji żądam (**): naprawy wymiany obniżenia ceny zwrotu kosztów inne

Informacja dodatkowa od Point S Polska sp. z o.o.

Miejscowo ść ……………………………. Data ……………………… Czytelny podpis składaj ącego reklamacj ę …………………………….

Dokument ten prosimy wypełnić drukowanymi literami i wysłać do: Point S Polska sp. z o.o. mail: reklamacje@point-s. pl

(*) - pole wymagane; W przypadku braku jego wypełnienia, protokół nie będzie traktowany jako zgłoszenie reklamacji.

(**) - zaznaczyć właściwe.

Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji zostały zwarte w dokumenie "Gwarancja" na stronie www.pint-s.pl

Czytelny podpis zgłaszającego reklamację:

Administratorem Pańśtwa danych jest Point S Polska sp. z o.o.. Dane te będą przetwarzane w celach związanych z wykonaniem obowiązku reklamacyjnego oraz 
spełnieniem związanych z nim żądań, na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa przez okres 5 lat. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do 
żądania od administratora danych: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Polityka prywatności" na stronie www.point-s.pl (*).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Point S Polska sp. z o.o. jako administratora  w celach związanych z procedowaniem reklamacji oraz spełnieniem 
związanych z nią żądań na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Oświadczam, iż jestem świadom przysługujących mi prawo do żądania od 
administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. (*)

Czytelny podpis zgłaszającego reklamację:

Opona, w której nie stwierdzono wad fabryczynych przechowywana jest przez cztery tygodnie od dnia sporządzenia protokołu, po tym terminie w przypadku braku jej 
odbioru jest utylizowana bez prawa do rekompensaty

Niniejszym zgłaszam reklamację jakościową z tytułu gwarancji na wyżej wymienioną oponę/y. Jednocześnie oświadczam, że opona:

−

Przód

Pochodzenie (*) 
opony

Czytelny podpis zgłaszającego reklamację:


