
Formularz
REKLAMACJI

Powód Reklamacji:

Oczekiwania klienta:
     naprawa towaru
    wymiana towaru na nowy

Prosimy podać numer rachunku bankowego w przypadku płatności za zamówienie przelewem 
tradycyjnym lub za pobraniem. 

Numer rachunku: _ _—_ _ _ _—_ _ _ _—_ _ _ _ —_ _ _ _—_ _ _ _—_ _ _ _ 

data i miejsce podpis klienta

Imię i nazwisko kupującego:
Dominujący kod PKD (dotyczy Przedsiębiorcy na prawach konsumenta): 
Adres kupującego:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
Numer zamówienia: #

Reklamowane towary:

NAZWA towaru INDEKS KOLOR ROZMIAR



1. Przed odebraniem przesyłki należy zawsze sprawdzić, czy nie uległa ona uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli 
opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmowę przyjęcia przesyłki, a następnie 
skontaktowanie się z nami na adres: kontakt@eolsen.pl

2. Jeżeli zakupiony towar posiada wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie 
z poniższą procedurą reklamacyjną:

a. zgłoszenie chęci reklamacji zakupionych przez Państwa towarów na adres: kontakt@eolsen.pl,
b. wypełnienie formularza reklamacji dołączonej do przesyłki, w której znajdował się Państwa towar,
c. uzgodnienie terminu i miejsca odbioru spakowanej przesyłki przez kuriera,
d. udostępnienie spakowanej przesyłki kurierowi w uzgodnionym terminie i miejscu.

3. Koszt przesyłki reklamowanego produktu pokrywa Olsen.
4. W celu nadania paczki i zamówienia kuriera po jej odbiór prosimy o kontakt mailowy na adres:

kontakt@eolsen.pl wraz z podaniem następujących danych: imię i nazwisko, adres dostawy, adres email, nr 
telefonu kontaktowego oraz preferowaną datę odbioru Państwa przesyłki przez kuriera. Kurier pojawi się 
u Państwa w wybranym dniu z wydrukowanym listem przewozowym, który należy nakleić na spakowaną przez 
Państwa przesyłkę z produktami Olsen.

5. Reklamowany produkt wraz z wypełnionym formularzem dot. reklamacji można złożyć także w salonie 
regularnym (nie outletowym) Olsen. Lista salonów znajduje się tutaj: https://eolsen.pl/strona/sklepy

6. W ciągu 14 dni od dnia następującego po dniu, w którym zaznajomiliśmy się z żądaniem poinformujemy 
Państwa mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

7. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 14 dni roboczych spełnimy Państwa żądanie 
reklamacyjne.

8. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za niezasadną, przekażemy szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji
i niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni roboczych, odeślemy do Państwa na nasz koszt 
reklamowany produkt.

9. Z prawa do reklamacji może skorzystać wyłącznie Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, 
który korzysta z prawa do reklamacji, gdyż zawarł umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością 
gospodarczą, a sama umowa nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z 
przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od 
umowy (zwrotu kosztów) w przypadku gdy: 
a. jego wcześniejsze żądanie wymiany lub naprawy towaru nie zostało zrealizowane,
b. towar był już naprawiany, ale jego brak zgodności z umową występuje nadal,
c. Olsen odmówił realizacji żądania wymiany lub naprawy towaru,
d. brak zgodności towaru z umową jest bardzo istotny, 
e. z oświadczenia Olsen lub innych okoliczności wynika, że Olsen nie naprawi lub wymieni towaru
    w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Państwa.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, bardzo prosimy o kontakt mailowy na adres: 
kontakt@eolsen.pl lub telefoniczny pod numerem telefonu +48 722 000 077 lub 722 000 088. Wszelkie informacje 
znajdują się w regulaminie sklepu internetowego eolsen.pl.
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