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Formularz Reklamacji dla Uczestnika Programu 

Prosimy o wypełnienie formularza czytelnie, drukowanymi literami, każda litera lub cyfra w odrębnej kratce. Wypełniony  
i podpisany formularz reklamacji wraz z odpowiednimi dokumentami* powinien zostać wysłany (do wyboru): 

 faksem na numer: 12 296 10 21  

 pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@profill.com.pl  

 przesyłką pocztową na adres:  Pro.fill Sp. z o.o. Sp.k., ul. Gromadzka 66, 30-719 Kraków.  
 

 Nazwa Programu:  BLUMERANG 
 

Dane Uczestnika Programu**: 

Imię*: 

Nazwisko*: 

Nr tel. kontaktowego*: 

Adres e-mail: 

Nazwa firmy*: 

Ulica i nr*: 

Kod pocztowy*:                             - 

Miejscowość*: 

           

Reklamacja:              

Rodzaj reklamacji*:          Uszkodzenia mechaniczne               Niezgodność ilościowa                       Niedostarczenie przesyłki 

(Do zaznaczenia właściwe)                   w transporcie                              Niezgodność z zamówieniem              Wady ukryte i jakościowe 

                             

 Numer Noty Wysyłki*:           

Kod nagrody*:            

Nazwa nagrody*:        

Ilość*:  

Opis*:        

 

 

 

Data:                -             -                                                                                        …………………………………………………                

               D D   -  M M  -   R  R  R  R                                                                          Podpis Uczestnika Programu                        
*Pola wymagane w formularzu. 
**Jeżeli w Programie uczestniczy przedsiębiorca należy podać nazwę (firmę) i adres przedsiębiorcy oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej 
przedsiębiorcę w Programie.  
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Zasady odbioru oraz reklamowania przesyłek i nagród dla Uczestnika Programu 

 
1. Zasady odbioru Nagrody 

Osoba odbierająca przesyłkę z nagrodą zobowiązana jest do sprawdzenia jej zawartości w obecności Kuriera i w przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, braków czy niezgodności z załączoną Notą Wysyłki*** zobowiązana jest do zastosowania się 

do procedur reklamacyjnych określonych poniżej. 

2. Zasady reklamowania przesyłek 

2.1. Jakiekolwiek reklamacje związane z przesyłką muszą być zgłaszane w momencie jej otrzymania. 

2.2. Do zgłaszania reklamacji służy Formularz reklamacji. Właściwie wypełniony Formularz reklamacji przesyłki musi być podpisany 

przez Odbiorcę. 

2.3. Reklamacje zgłoszone poza wyznaczonym terminem oraz bez dopełnienia procedury reklamacyjnej nie będą uznawane. 

 

3. Rodzaje reklamacji 

3.1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki/nagród w transporcie muszą być zgłaszane w 

momencie odbioru przesyłki. Kolejne kroki: 

a) Odbierz przesyłkę (przesyłka zawiera towar, Notę Wysyłki i Formularz reklamacji). 

b) Poproś kuriera o Formularz protokołu szkody i wypełnij go. 

c) Wypełnij Formularz reklamacji. 

d) Wykonaj zdjęcie uszkodzonej przesyłki (opakowania zewnętrznego i produktu).   

e) Skompletuj dokumenty niezbędne do zgłoszenia reklamacji: kopia Protokołu szkody, Formularz reklamacji, Nota Wysyłki, 

zdjęcia uszkodzonej przesyłki/nagrody, i wyślij je na adres wskazany w Formularzu reklamacyjnym. 

3.2. Reklamacje dotyczące niezgodności ilościowej towaru z załączoną Notą Wysyłki muszą być zgłaszane w momencie 

odbioru przesyłki. Kolejne kroki: 

a) Odbierz przesyłkę (przesyłka zawiera towar, Notę Wysyłki i Formularz reklamacji). 

b) Poproś kuriera o Formularz protokołu szkody i wypełnij go. 

c) Wypełnij Formularz reklamacji. 

d) Skompletuj dokumenty niezbędne do zgłoszenia reklamacji: kopia Protokołu szkody, Formularz reklamacji, Nota Wysyłki, i 

wyślij je na adres wskazany w Formularzu reklamacyjnym. 

3.3. Reklamacje dotyczące niezgodności ze złożonym zamówieniem muszą być zgłoszone w ciągu 48 godzin od odebrania 

przesyłki. Kolejne kroki: 

a) Odbierz przesyłkę (przesyłka zawiera towar, Notę Wysyłki i Formularz reklamacji). 

b) Wypełnij Formularz reklamacji i prześlij go na adres wskazany w Formularzu reklamacyjnym. 

3.4. Reklamacje dotyczące wad ukrytych i jakościowych 

a) Reklamacje dotyczące wad ukrytych i jakościowych nagród posiadających karty gwarancyjne lub ich odpowiedniki są 

uznawane i rozpatrywane w trakcie całego okresu gwarancyjnego. W przypadku nagród przekazywanych podmiotom 

prowadzącym działalność gospodarczą okres gwarancyjny skrócony jest do 1 roku. 

i. Nagrody posiadające karty gwarancyjne mogą być reklamowane wyłącznie w punktach serwisowych 
producenta. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone na karcie gwarancyjnej lub dostępne na 
stronie www producenta produktu, lub pod numerem infolinii producenta. 

ii. W przypadku odmowy przejęcia reklamowanego produktu w punkcie serwisowym producenta należy 
skontaktować się z infolinią Programu: (061) 6248673 Należy podać dane Uczestnika Programu, szczegóły 
dotyczące przedmiotu reklamacji  (informacje z wypełnionego Formularza reklamacji) i dane punktu 
serwisowego oraz powody odmowy przyjęcia reklamacji.    

iii. W przypadku nagród posiadających powszechnie rozpoznawalnej marki i nie nieposiadających karty 
gwarancyjnej należy zapoznać się z warunkami realizacji gwarancji na stronie www producenta lub 
skontaktować się z infolinią producenta. Tego typu nagrody mogą mieć inną formę postępowania 
reklamacyjnego , np. opakowanie, fragment opakowania może zastępować tradycyjną kartę gwarancyjną. 
Szczegółowe warunki realizacji reklamacji na wady jakościowe i/lub ukryte nagród dostępne są na stronie 
www producenta produktu, lub pod numerem infolinii producenta. 

b) W przypadku nagród nie posiadających powszechnie rozpoznawalnej marki, które nie posiadają karty gwarancyjnej czy 

odpowiedników (instrukcji postępowania reklamacyjnego, odnośników do strony WWW producenta) reklamacje dotyczące 
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wad ukrytych i jakościowych mogą być zgłaszane w terminie do 30 dni od dnia wydania nagrody. W celu zgłoszenia 

reklamacji należy skontaktować się z infolinią Programu: (061) 6248673 

c) W przypadku reklamacji pogwarancyjnych (termin okresu gwarancyjnego upłynął) należy skontaktować się z serwisem 

producenta i ustalić szczegóły reklamacji. 

4. Tryb rozpatrywania Reklamacji 

4.1. Po otrzymaniu Formularza reklamacji PROFILL skontaktuje się z Uczestnikiem Programu celem potwierdzenia, że reklamacja 

wpłynęła. 

4.2. Reklamacje dotyczące: 

a) uszkodzeń mechanicznych przesyłki/nagród w transporcie,   

b) niezgodności ilościowej towaru,  

c) niezgodności ze złożonym zamówieniem, 

d) niedostarczenia przesyłki/nagrody  

e) wad jakościowych i/lub ukrytych nagród nie posiadających powszechnie rozpoznawalnej marki, które nie posiadają karty 

gwarancyjnej czy odpowiedników (instrukcji postępowania reklamacyjnego, odnośników do strony www producenta) 

rozpatrywane będą w terminie 40 dni od daty ich otrzymania.  W tym okresie Uczestnik Programu zgłaszający reklamacje otrzyma 
powiadomienie o wyniku postępowania.  
4.3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji termin dostarczenia/wymiany towaru/nagrody na zgodną z 

zamówieniem/wolną od wad i uszkodzeń nastąpi w terminie 21 dni roboczych licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji, o ile 

towar tego samego rodzaju będzie dostępny. Jeżeli dana nagroda nie będzie dostępna, PROFILL zaproponuje nagrodę 

zastępczą. 

4.4. Reklamacje dotyczące braków i uszkodzeń mechanicznych nagród będą rozpatrywane wyłącznie wtedy, gdy uszkodzenia 

zostaną zgłoszone w momencie ich odbioru od Kuriera. Uznaje się, że nagrody, których odebranie zostało potwierdzone bez 

zastrzeżeń były wydane w stanie nienaruszonym.  

*** Nota Wysyłki stanowi odpowiednik dowodu zakupu: 
 Wydawana jest Uczestnikowi Programu zamiast paragonu/faktury.  

 Jest dokumentem potwierdzającym otrzymanie przez Uczestnika danej nagrody w Programie, honorowanym w punktach serwisowych i 
wymaganym w przypadku składania reklamacji. 

 Zawiera dane Uczestnika Programu, adres dostawy i wykaz zamówień Uczestnika. 

 


