FORMULARZ REKLAMACYJNY NR ……
TWORZYWA SZTUCZNE
Dane reklamującego:

Dane przyjmującego reklamację:

FIRMA: ……………………………

FIRMA:

…………………………………...

POLIMARKY Sp. z o.o. Sp. K.

ADRES:……………………………

ADRES:

…………………………………..

UL. BIESZCZADZKA 10A

…………………………………..

35-082 RZESZÓW

tel. ………………………………

tel. (017) 85 05 240

tel. kom………………………….

fax. (017) 85 05 238

……………………………………..

……………………………………….

(Data, czytelny podpis)

DOKUMENTY ZWIĄZANE:
Dokument przyjęcia (FV, WZ):

(Data, czytelny podpis)

Nr listu przewozowego:

RODZAJ REKLAMACJI: *
Niezgodność ilościowa dostarczonego
towaru
Niezgodność towaru z zamówieniem

Nr przesyłki:

Niezgodność jakościowa wyrobu

Inne:

Uszkodzenia transportowe
Inny typ reklamacji (proszę podać jaki)

* właściwe zaznaczyć

OPIS WYROBU
Nazwa wyrobu ………………………………………………………………………..
RAL …………………………………………………………………………………..
LOT …………………………………………………………………………………..
Data dostawy ………………………………………………………………………….
Reklamowana ilość……………………………………………………………………
Ilość zużyta w produkcji………………………………………………………………
Preferowany sposób rozwiązania reklamacji w przypadku uznania jej zasadności:
wymiana tworzywa
zwrot tworzywa
obniżenie ceny

Uwaga!!!
W przypadku uznania reklamacji, odbiór zareklamowanego tworzywa od Klienta
odbywa się na zlecenie firmy Polimarky wyznaczonym przez firmę spedytorem.
Wysyłki zlecane przez Klienta nie będą odbierane przez magazyn Polimarky

INFORMACJE DODATKOWE:
Proszę koniecznie wypełnić w przypadku niezgodności jakościowej wyrobu:
Proszę przedstawić opis niezgodności:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Parametry przetwórstwa:
- zadane temperatury wtrysku na poszczególnych strefach:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
- ciśnienie wtrysku:
………………………………………………………………………………………………….
- temperatura stopu:
.......................................................................................................................................
- czy tworzywo było suszone przed wykorzystaniem w przetwórstwie, jeżeli tak,
proszę podać temperaturę i czas suszenia?:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
- czy została wysłana próbka wadliwego materiału w ilości ok. 1 kg do ponownego
przebadania w laboratorium firmy Polimarky (jeżeli tak proszę podać datę wysyłki)?
…………………………………………………………………………………………………..
- czy wyrób dostarczono w nieuszkodzonych opakowaniach (jeżeli wystąpiły
uszkodzenia proszę podać jakie)?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Uwaga!!!
W trakcie uszkodzenia przesyłki przez firmę transportową, należy ubiegać się
o sporządzenie przez kierowcę protokołu szkody, który jest wymagany celem
rozpatrzenia reklamacji. Kierowca na prośbę odbiorcy na obowiązek wypisać protokół
z podaniem daty sporządzenia, czytelnego podpisu i numeru rejestracyjnego pojazdu.
Formularze reklamacyjne przysłane bez kopii protokołu szkody wypełnionego przez
spedytora nie będą rozpatrywane.
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