ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE
Nr ....................

Fabryka Pił i Narzędzi „WAPIENICA” Sp. z o.o.
ul. T. Regera 30, 43-382 Bielsko-Biała
tel. +48 (33) 828 08 00fax. +48 (33) 487 15 01

Część A

Miejscowość: ............................... data: ........................

ZGŁASZAJĄCY REKLAMACJĘ
Nazwa:
Adres:

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Osoba kontaktowa: .................................................................. tel.: ..................................... fax.: ......................................
Zgłaszający reklamację w imieniu klienta .................................................................................................................................
Lp.

Reklamowany asortyment (typowymiar)

Ilość

Przyczyna reklamacji

1
2
Dowód zakupu (faktura, paragon, data zakupu): .........................................................................................................................
Kiedy i w jakich okolicznościach wada / niezgodność została stwierdzona: ...........................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Część B
Miejsce ostrzenia : ostrzenie własne
ilość ostrzeń: ......................

wyspecjalizowany zakład ostrzenia narzędzi
(nazwa)
.......................................................................................................

Miejsce wykonywania regeneracji (nazwa zakładu) ...................................................................................................................
Zakres regeneracji: .............................................................................................................................................................................
Osoba dobierająca narzędzie: …………...................................................………………………………………………………………...........…
Warunki pracy reklamowanego narzędzia:
Prędkość obrotowa wału/wrzeciona [obr/min]
Warunki pracy
narzędzia

Rodzaj posuwu (zaznaczyć "x")

ręczny
mechaniczny

Prędkość posuwu (m/min)
Wysokość ciętego materiału [mm]
Rodzaj materiału

Grubość ścianki profilu [mm]
(dot. przede wszystkim frezów, pił do PCV, Alu. i stali)

Inne charakterystyczne warunki pracy
dotyczące reklamowanego narzędzia

Część C
Żądania zgłaszającego reklamację: .................................................................................................................................................
1.
2.
3.

W przypadku użytkowania narzędzi niezgodnie z przeznaczeniem lub w wyniku nieodpowiedniego doboru narzędzia przez Klienta – reklamacji się nie uznaje.

4.
5.
6.

Wypełnienie Części B jest opcjonalne, lecz pozwoli na szybsze rozpatrzenie reklamacji.

FPiN zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, w jakich warunkach pracowało narzędzie.
Brak poprawnie wypełnionej Części A, C, oraz D Zgłoszenia Reklamacyjnego oraz nie dostarczenie dowodu zakupu jak i również własne korekty w niniejszym formularzu będzie
skutkowało nie rozpatrzeniem reklamacji.
W szczególnych przypadkach odmowa wypełnienia Części B przez Zgłaszającego Reklamacje może skutkować nie rozpatrzeniem reklamacji
W przypadku nie uznania reklamacji, Klient dokonuje pisemnie lub mailem dyspozycji, co do losu narzędzia. Brak w/w informacji w ciągu 20 dni od daty decyzji reklamacyjnej
będzie skutkował wysłaniem narzędzia do złomowania.

Część D
ZGŁASZAJĄCY REKLAMACJĘ

PRZYJMUJĄCY ZGŁOSZENIE

Akceptuję warunki zgłoszenia reklamacyjnego

Data ................................. Podpis ........................................
PS-02/5/1 Formularz nr 1

Data ............................... Podpis ......................................
1/1

