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ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE 
 
Adres do wysyłki towaru:  
 

SKI TEAM Polska sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, 02-146 Warszawa 
 
Imię i nazwisko Reklamującego: ______________________________________________________________________________ 
 
Adres Reklamującego: ________________________________________________________________________________________ 
 
Numer telefonu:________________________________ Adres mailowy:_______________________________________________ 
 
 
REKLAMOWANY TOWAR 
 
Niniejszym zgłaszam reklamację produktu zakupionego w dniu ________________________, w oparciu o: 
 
 Gwarancję producenta   Rękojmię 
 
 
Nazwa produktu: _____________________________________________________________________________________________ 
 
Numer paragonu/dokumentu zakupu: _________________________________________________________________________ 
 
Data wystąpienia usterki: _____________________________________________________________________________________ 

 
Opis reklamacji: ______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Data i podpis:_____________________________  
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WYCIĄG Z REGULAMINU SKLEPU SKI TEAM 
REKLAMACJE 

 
1. Ski Team odpowiada przez Klientem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanych 

towarów. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz 
sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 

 nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie 
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 

 nie ma właściwości, o których istnieniu Ski Team zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę 
lub wzór; 

 nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Ski Team przy zawarciu umowy, a Ski Team 
nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 

 została Klientowi wydana w stanie niezupełnym. 
  

2. Towar ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia, jeżeli 
czynności te zostały wykonane przez Ski Team lub osobę trzecią, za którą Ski Team ponosi 
odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Ski Team. 

3. Wada prawna towaru rozumiana jest jako sytuacja, w której sprzedany Klientowi nie stanowił 
własności Ski Team albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w 
korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. 

4. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania mu towaru 
lub tkwiły w tej chwili w towarze. 

5. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wady Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w 
Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru. 

6. W wyżej wskazanym przypadku Konsument powinien odesłać towar przesyłką pocztową 
ekonomiczną, na koszt Ski Team na adres Sklepu: Ski Team Polska sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony 
Robotników 36/38, 02-146 Warszawa wraz z adnotacją „towar niezgodny z umową”. Jeżeli Kupujący 
wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy, Sprzedający nie zwraca 
Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Do odsyłanego towaru należy dołączyć 
dowód potwierdzający dokonanie zakupu towaru wraz z wypełnionym drukiem reklamacji, który może 
zostać pobrany ze strony internetowej www.skiteam.pl, a który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

7. Sklep, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, 
ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. 

8. Na niektóre towary, sprzedawane przez Sklep, udzielana jest gwarancja, której czas trwania podany 
jest na stronie odpowiedniego towaru. Zasięg terytorialny gwarancji obejmuje terytorium Polski, o ile 
nic innego nie zostało zastrzeżone na stronie odpowiedniego produktu. Szczegółowe warunki 
gwarancji zostaną przekazane Klientowi wraz z zamówionym towarem. 

9. Klient może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

 


