
Formularz Reklamacyjny

.......................
Miejscowość, Data

dotyczący towaru zakupionego w sklepie internetowym Oregon.pl

Dane Klienta:

Imię i Nazwisko ....................................................................................................................................

Aktualny adres dostawy .......................................................................................................................

Telefon kontaktowy ........................................... Adres e-mail ..............................................................

Reklamowany produkt prosimy oczyścić i odesłać wraz z dowodem zakupu na adres:

.......................
Podpis osoby reklamującej towar

Wypełnia Oregon.pl

Numer Faktury korygującej.........................................................

Data i podpis osoby przyjmującej towar ... .................................................................................................
Data i Podpis

Numer konta bankowego na wypadek zwrotu środków za produkt:

Prosimy wypełnić wszystkie wymagane pozycje poniżej i dołączyć dowód zakupu.

Informacje dotyczące reklamowanego produktu:

Nazwa produktu  ....................................................................................................................................

Numer katalogowy ................................................. Data powstania usterki .........................................

Nr faktury sprzedaży .................................................... Nr zamówienia ................................................

Hortus Adam Bubik
ul. Myśliwska 25, 44-100 Gliwice

Krótki opis problemu z produktem

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od momentu otrzymania produktu. Reklamacji podlegają przedmioty oryginalnie wadliwe, 
u których stwierdzono wadę w ciągu 24 miesięcy od daty dokonania zakupu. 
W przypadku pytań dotyczących reklamacji prosimy o kontakt z Infolinią: 32 411 07 66, e-mail: reklamacje@oregon.pl
* Zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 923 ze zm., wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu reklamacyjnym dla potrzeb przeprowadzania procesu reklamacji nabytego przeze mnie towaru. 
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Numer Twojego zamówienia

.............................................

Reklamacja wadliwego towaru
Jeżeli stwierdziłeś, że towar zakupiony na Oregon.pl nie działa 
poprawnie - zgłoś ten fakt naszej Obsłudze:

Po tym fakcie wypełnij formularz reklamacyjny 
oraz odszukaj dowód zakupu:

Hortus Adam Bubik
ul. Myśliwska 25, 44-100 Gliwice

1

2

3 Po otrzymaniu reklamowanego towaru 
błyskawicznie zajmiemy 
się nim i poinformujemy Cię o dalszych 
losach Twojej reklamacji.

Pamiętaj aby ten formularz umieścić w załączonej kopercie na paczce 
zwrotnej z widocznym dla nas numerem zamówienia!

            reklamacja@oregon.pl32 411 07 66

3 Oczyść i odeślij nam reklamowany produkt 
wraz z formularzem reklamacyjnym i dowodem zakupu 
najlepiej w ciągu 14 dni.
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