
ANTYKUNA.PL  PAWEŁ LUBERDA 
SKUTECZNE ODSTRASZACZE GRYZONI                          
32-020 Wieliczka, ul. Piękna 3 
NIP: 677-000-50-25 
TEL. 508-697-797 

 
ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE nr…………….. 

 
1. Dane osoby zgłaszającej reklamacje: 
 
a) Osoba Prywatna: ___________________________________________________________________________ 

(Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu lub mail) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
b) Firma: ___________________________________________________________________________________ 

(Dane firmy, nr NIP, osoba upoważniona do kontaktu, nr. tel. lub mail) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
c) Dystrybutor: ______________________________________________________________________________ 

(dane dystrybutora, dane oddziału, dane osoby przyjmującej zgłoszenie) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
2. Jaki rodzaj urządzenia został zamontowywany:  _________________________________________________  

Nazwa Urządzenia Antykuna.pl  
WYMAGANE : Załączenie ksero ( wysłane z urządzeniem ) lub skan dowodu zakupu urządzenia ( wysłane na e-
mail:zamowienia@antykuna.pl) .  

 

3. Dane miejsca lub pojazdu do którego zostało zamontowane urządzenie: 

a) Marka pojazdu:  ______________________________    Model pojazdu:    _________________________________ 

Pojemność silnika _____________________________   Rocznik pojazdu:  __________________________________ 

b) Adres miejsca montażu w/na/przy  budynku, na parkingu, w ogrodzie: ____________________________________________ 
 
4. Przesłanie minimum 3 różnych zdjęć dokumentujących sposób zamontowania urządzenia 

a) SAMOCHODOWEGO:  w komorze silnika w którym jedno musi zawierać sposób podłączenia urządzenia do źródła zasilania w 
komorze silnika (akumulator lub wyjścia prądowe). 

b)  DOMOWEGO, PARKINGOWEGO, OGRODOWEGO: Montaż w/na/przy budynku, na parkingu ,w ogrodzie wraz z podłączeniem do 
zasilania.  
 

5. Wskazanie kto dokonywał montażu urządzenia:  
 
a) Właściciel: _________________________________________________________________________ 

(Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu lub mail) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
b) Firma: ___________________________________________________________________________________ 

(Dane firmy, nr NIP, osoba upoważniona do kontaktu, nr. tel. lub mail) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
6. Jeżeli montażu dokonała firma to WYMAGANE przesłanie potwierdzenia wykonania usługi montażu w postaci paragonu fiskalnego lub 

faktury VAT (ksero lub skan). 
 
7. Wszystkie wyżej wymienione zdjęcia i dokumenty proszę przesłać na adres mail: zamowienia@antykuna.pl  

 
8. Jeżeli zostały spełnione powyższe warunki, proszę przesłać urządzenie w celu weryfikacji naprawy gwarancyjnej na adres:  

ANTYKUNA.PL Skuteczne Odstraszanie Gryzonii 32- 020 Wieliczka, ul. Piękna 3.  
 
9. Klauzula dotycząca danych osobowych: 

− Dane osobowe podawane przez Reklamującego przetwarzane są przez Gwaranta, tj. Pawła Luberda z siedzibą 32- 020 Wieliczka, 
ul. Piękna 3.  

− Podanie danych osobowych przez Reklamującego jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji reklamacji, która wymaga 
podania danych osobowych. Gwarant przetwarza dane osobowe w celu realizacji reklamacji.  

− Reklamujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być 
poprawiane lub usuwane po sformułowaniu przedmiotowego żądania na piśmie, lub drogą elektroniczną. 

− Reklamujący podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi. 

− Reklamujący podpisując niniejszy formularz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gwaranta na zasadach 
niniejszym wskazanych. 

 
 
_________________________________________________________________ 
Data, miejscowość, czytelny podpis 

mailto:zamowienia@antykuna.pl

