
Formularz zg∏oszenia reklamacji Wype∏niç drukowanymi literami, pole        - w∏aÊciwe zaznaczyç krzy˝ykiem

Data zg∏oszenia reklamacji Data zakupu reklamowanego produktu Kod kraju Numer reklamacji

Imi´, nazwisko

Adres u˝ytkownika

Kod, miasto

Telefon

Sprzedawca (kod)

Imi´, nazwisko

Kod, miasto

Telefon

Fax

Fax

Adres sprzedawcy

Fax

Hurtownia (kod)

Imi´, nazwisko

Adres dystrybutora

Kod, miasto

Telefon

Reklamacja dostarczona do producenta przez:

Hurtowni´

Sprzedawc´

U˝ytkownika

Informacje o pojeêdzie

Marka Model Typ / wersja
Rok
prod. Przebieg

Typ pojazdu (prosz´ zaznaczyç pozycj´ reklamowanego produktu)
Ciàgnik
rolniczyOsobowy

Kombi

Taxi

4x4

KempingowyCi´˝arowy

Dostawczy

Ciàgnik siod∏owy

Naczepa Przyczepa

OÊwiadczam, ˝e reklamowany produkt jest mojà w∏asnoÊcià. Niniejsze zg∏oszenie reklamacyjne jest reklamacjà z tytu∏u gwarancji jakoÊci producenta za reklamowany produkt
i w zwiàzku z tym oczekuj´ rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni roboczych od jej zg∏oszenia.

OÊwiadczam, ˝e z reklamacjà nie wià˝à si´         / wià˝à si´         straty materialne i/lub zdrowotne w mieniu i osobie mojej lub osób trzecich,
a produkt nie bra∏          / bra∏         udzia∏(u) w wypadku drogowym.

MiejscowoÊç: ............................................ data: ............................... czytelny podpis u˝ytkownika zg∏aszajàcego reklamacj´: ................................................................. .

Rozmiar Rzeêba bie˝nika / model TT/TL Indeks noÊnoÊci Symbol pr´dkoÊci

Data produkcji / DOT Szczegó∏owy numer DOT Numer seryjny

Prosz´ wymieniç tylko produkty o tym samym rozmiarze, u˝ytkowane na tym samym pojeêdzie, je˝eli powód reklamacji jest ten sam.

1

2

3

4

Informacje o reklamowanym produkcie

Jednostka licznika

Powód reklamacji

Weryfikacja/
Decyzja RTC

km mth Pochodzenie produktu Wymiana Oryginalne wyposa˝eniePrzebieg produktu

060 103
U˝ytkownik

Inne

W celu ustalenia przyczyny uszkodzenia  wyra˝am zgod´          / nie wyra˝am zgody       na przeci´cie produktu, a tym samym na uszkodzenie ˝e zdaj´ sobie spraw´ ze skutku tego, 
˝e brak przeci´cia opony w niektórych przypadkach uniemo˝liwia ustalenie przyczyny uszkodzenia opony. Ponadto oÊwiadczam, i˝ w przypadku wyra˝enia zgody na przeci´cie 
opony zrzekam si´ roszczeƒ wobec gwaranta z tytu∏u zniszczenia opony.

Przyjmuj´ do wiadomoÊci, ˝e w przypadku nieodebrania produktu w terminie 3 miesi´cy od daty z∏o˝enia reklamacji zostanie on zutylizowany.

W przypadku nie uznania reklamacji, je˝eli w wyniku ekspertyzy produkt zostanie oceniony jako nie nadajàcy sie do dalszego u˝ycia, prosz´ o z∏omowanie produktu na koszt 
producenta        / prosz´ o zwrot produktu       .       

Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Michelin Polska S.A. z siedzibà w Olsztynie ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn oraz podmioty wspó∏pracujàce z 
Michelin Polska S.A., a w tym podmioty wchodzàce w sk∏ad Grupy Michelin, dla celów marketingowych oraz handlowych. OÊwiadczam, ˝e przyjmuj´ do wiadomoÊci i wiem, ˝e 
podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i przys∏uguje mi prawo dost´pu do tych danych, jak równie˝ mo˝liwoÊç ich poprawiania.


