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WARUNKI ZGŁASZANIA REKLAMACJI 

• Każde zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone w formie pisemnej na adres 

serwis@zext.com.pl lub spedycja@zext.com.pl. 

• Zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone na formularzu firmowy firmy ZeXt. 

• Poprawnie wypełniony formularz powinien zawierać dokładny symbol reklamowanego 

produktu, nr partii, ilość reklamowaną, opis usterki, datę, pieczęć wraz z nazwą firmy 

zgłaszającej reklamację, nr faktury zakupowej oraz czytelny podpis. 

• Zgłoszenia reklamacyjne powinny być kierowane bezpośrednio od naszego Partnera 

Handlowego, a nie od klientów ostatecznych. 

• W sytuacji, gdy reklamacja następuje z tytułu gwarancji  udzielanej osobom fizycznym 

na podstawie dołączonej karty gwarancyjnej, zgłoszenie powinno zawierać wypełnioną 

kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu. 

• W momencie wysłania niekompletnego zgłoszenia reklamacyjnego zostanie ono 

odesłane z prośbą o uzupełnienie wymaganych danych. Brak zastosowania się do 

zaleceń jest równoznaczne z odrzuceniem zgłoszenia.  

• Na zgłoszenie usterki mechanicznej klient ma 48H od dostawy, warunkiem jest spisanie z 
kurierem protokołu szkody .   
 
W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu, jeżeli doszło do widocznego 
naruszenia zewnętrznej struktury opakowania, bądź naruszenia taśmy firmowej, należy 
bezwzględnie, podczas odbioru, sporządzić protokół z komisyjnego sprawdzenia 
zawartości przesyłki oraz stwierdzenia, czy zawartość przesyłki nie uległa uszkodzeniu.  
 
Podstawą reklamacji jest sporządzenie protokołu szkodowego przez pracownika 
dostarczającego przesyłkę (kurier, kierowca). 

Uwaga:  

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych zauważonych po rozpakowaniu / 

przyjęcia dostawy należy bezzwłocznie, ale nie później niż w terminie do 7 dni od daty 

dostawy wezwać kuriera w celu sporządzenia protokołu uszkodzeń.   

 

• Po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia, zostanie uruchomiona procedura rozpatrywania 

reklamacji, a  w terminie do 14 dni klient zostanie poinformowany o sposobie i formie 

rozpatrzenia reklamacji  

• W momencie przyjęcia zgłoszenia, odbiór reklamowanych produktów jest realizowany 

przez firmę kurierską (zlecenia nadawane są wyłącznie przez firmę ZeXt Sp. z o.o.) lub 

przedstawiciela firmy ZeXt. 
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• Podmiot zgłaszający reklamacje zobowiązany jest do przygotowania zwracanych 

produktów (spakowanie zgodnie z logiką) w sposób umożliwiający ich odbiór przez firmę 

kurierską lub przedstawiciela firmy ZeXt oraz umieszczenia w widocznym miejscu 

wypełnionego formularza reklamacyjnego. 

• Reklamacje realizowane są przez naprawę uszkodzonych produktów, wymianę na nowe 

oraz w przypadku, gdy produkt jest już niedostępny wystawienie korekty, bądź wymianę 

na produkt o podobnych właściwościach i parametrach. 

 

W przypadku oczekiwania na dostawę Produktu podlegającego wymianie, lub części 

zamiennych niezbędnych do usunięcia usterki, termin ten może ulec wydłużeniu do 3 

miesięcy. Jeśli ZeXt Sp. z o.o. nie może dokonać naprawy lub nie jest możliwa wymiana 

uszkodzonego produktu na wolny od wad, ZeXt Sp z o.o. zrekompensuje wartość 

uszkodzonego Produktu, poprzez wystawienie dokumentu korygującego. 

 

ZeXt Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru wynikające z 

niewłaściwego transportu, przechowywania oraz zastosowania niezgodnego z 

przeznaczeniem, po nabyciu przez odbiorcę. Koszt wysyłki nieuznanej reklamacji 

zostanie przeniesiony na wysyłającego. 
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