
REKLAMACJE TOWARU 

 

1. Aby zgłosić reklamację należy przesłać na adres: reklamacje@hurtpapier.pl  lub  fax: 017 854-25-69 

kompletnie wypełniony protokół zgłoszenia reklamacji zawierający: skan/kopia dokumentu DD zakupu, 

protokół szkodowy (w przypadku uszkodzeń przesyłki w dniu dostawy spisany z kurierem).  

2. Braki jakościowe w dokonanej dostawie, w przypadku uszkodzonej przesyłki, muszą zostać stwierdzone przy 

odbiorze dostawy, w obecności przedstawiciela przewoźnika realizującego dostawę i zgłoszone Sprzedawcy 

najpóźniej pierwszego dnia roboczego po dniu dostawy. Dokumentem wymaganym w tej sytuacji jest 

Protokół Rozbieżności. 

3. W wyniku uznania reklamacji, następuje: wymiana towaru na wolny od wad, lub naprawa zaistniałej wady 

będącej przyczyną zgłoszonej reklamacji. 

4. Zakresem odpowiedzialności Hurt-Papier Sp. J. nie są objęte wady towaru, wynikłe z przyczyn niezależnych 

od producenta. 

5. W przypadku wystąpienia wady towaru w trakcie eksploatacji wynikająca z przyczyn producenta, 

wymaganym dokumentem do prawidłowego zgłoszenia reklamacji jest Protokół zgłoszenia Reklamacji. 

6. Reklamacja nie obejmuje i nie będzie przyjmowana z powodów uszkodzeń:  

 mechanicznych oraz awarii powstałych w wyniku zjawisk losowych takich, jak: pożar, 

przepięcia sieci elektrycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków 

chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu. 

 wywołanych nadmiernym obciążaniem urządzeń, np. poprzez przekraczanie miesięcznej 

obciążalności, przekroczeniem czasu życia produktu, wskazanych min. w instrukcjach 

obsługi. 

 mechanicznych i wywołanych nimi wad. 

 powstałych na skutek: błędnej obsługi produktów, użycia niezgodnie z jego przeznaczeniem 

lub instrukcją obsługi, niedbałości klienta, niewłaściwej eksploatacji. 

 powstałych na skutek zastosowania niewłaściwych nośników, zabrudzeń, a także braku lub 

nieregularnych  

7. W przypadku nieuzasadnionego roszczenia, Klient pokrywa wszystkie koszty związane z przesyłką towaru i 

dodatkową obsługą reklamacyjną. 

8. Klient ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia dostawy. 

W przypadku uszkodzonej przesyłki, muszą zostać stwierdzone przy odbiorze dostawy, w obecności 

przedstawiciela przewoźnika realizującego dostawę i zgłoszone Sprzedawcy najpóźniej pierwszego dnia 

roboczego po dniu dostawy. Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie 

roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli Kupujący nie wypełni wspólnie z 

przewoźnikiem protokołu szkodowego na tą okoliczność w momencie odbioru przesyłki droga reklamacji 

zostanie zamknięta.  

9. Odbiór reklamowanego towaru od Klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt firmy 

Hurt-Papier Sp. J. zobowiązuje się zlecić odbiór przesyłki od odbiorcy 1 raz w ciągu miesiąca i przekazać 

informację Odbiorcy o dacie odbioru wadliwego towaru. Ewentualne koszty zależą od tego czy reklamacja 

jakościowa zostanie uznana czy oddalona:  



10. W przypadku, gdy reklamacja jakościowa zostanie oddalona: koszt transportu (zgodnie z cennikiem usług 

firmy kurierskiej) oraz ewentualne koszty obsługi reklamacji pokrywa Klient, na podstawie odrębnej Faktury 

VAT wystawionej przez firmę Hurt-Papier Sp. J.  

11. Reklamowany towar musi być odpowiednio przygotowany do odbioru i zapakowany, tak aby nie uległ 

dodatkowemu uszkodzeniu w czasie transportu. Może ono wpłynąć na wynik rozpatrzenia reklamacji. Za 

właściwe zabezpieczenie, opakowanie i wysyłkę towaru odpowiedzialny jest Nabywca. 

12. Rozpatrywanie reklamacji oparte jest o przepisy Kodeksu Cywilnego o szczególnych warunkach sprzedaży 

konsumenckiej. 

13. Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod nr. tel.: 17 854-25-69 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 

08:00 do 16:00. 


