
 

 
……………………………………………………….. 
imię i nazwisko Konsumenta   

……………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………….. 
adres Konsumenta 

     

  

 
Prosimy o:  
1) wypełnienie tego formularza i przesłanie go na adres
2) przesłanie lub dostarczenie reklamowanych

partnera logistycznego sklepu Kapsulka
 
PRO-LOGIS Sp. z o.o. sp. k. (KapsulkaKawy.pl)
ul. Piotra Bardowskiego 10 
03-888 Warszawa 
(czynny w godz. 8:00 – 16:00 w dni robocze)
 
e-mail magazynu: kapsulka-wysylki@pro
- DW: magazyn@pro-logis.waw.pl    i    pomoc@kapsulkakawy.pl
telefon do magazynu: +48 576 455 000

 
Zwrot paragonu lub kopii faktury za zamówienie
ustosunkowanie się do reklamacji, ale nie jest konieczn
najszybszym terminie. Ustawowy termin wynosi 14 dni.
 
Sprzedawca umożliwia Klientom będąc
konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do 
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00
http://www.wiih.org.pl. 
 
 
 

 
Numer zamówienia 

Data zawarcia umowy*/ odbioru* 
 
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w 
podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks
 wymiany towaru na nowy (art. 561
 usunięcia wady towaru* 
 obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………

kwoty na nr konta …………………………………………………………………
 odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na

(art. 560 § 1)*. 
 

Nazwa towaru:  

Opis wady 

 

 

 

Żądanie Nabywcy  

1 

                                    
                                   

 

     

       
 
 

ularza i przesłanie go na adres pomoc@kapsulkakawy.pl i  
amowanych towarów wraz z tym formularzem na poniższy adres 
apsulkaKawy.pl): 

(KapsulkaKawy.pl) 

16:00 w dni robocze) 

wysylki@pro-logis.waw.pl                                                                                                                 
logis.waw.pl    i    pomoc@kapsulkakawy.pl 

455 000⁺ (godz. 8:00 – 16:00 w dni robocze) 

faktury za zamówienie razem z reklamowanym towarem ułatwi i przyspieszy 
ustosunkowanie się do reklamacji, ale nie jest konieczny. Postaramy ustosunkować się do reklamacji w jak 
najszybszym terminie. Ustawowy termin wynosi 14 dni. 

będącym Konsumentami, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów 
uprawnionym do rozwiązywania tych sporów, właściwym dla Sprzedawcy jest 

wódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, 

REKLAMACJA 

 

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………….. towar jest wadliwy. Z 
podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego żądam: 

(art. 561 § 1)*, 

o kwotę ……….. (słownie: …………………………………………………….) zł
………………………………………………………………............... (art. 560 § 1

odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na nr konta ……………………………………………………

Ilość:  Cena:

MJK Spektrus Sp. z o.o. 
właściciel sklepu
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
00-116 Warszawa
(adres nie do zwrotu towaru)

pomoc@kapsulkakawy.pl
+48 517 979 293
 godz. 9:00-18:00 w dni robocze
 

  

wraz z tym formularzem na poniższy adres (magazyn 

logis.waw.pl                                                                                                                           

razem z reklamowanym towarem ułatwi i przyspieszy 
Postaramy ustosunkować się do reklamacji w jak 

, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów 
, właściwym dla Sprzedawcy jest 

015 Warszawa, 

towar jest wadliwy. Z tego powodu, na 

zł, prosząc o zwrot podanej 
§ 1)* lub 

……………………………………………………………….. 

Cena:  

MJK Spektrus Sp. z o.o. -  
właściciel sklepu KapsulkaKawy.pl 
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63 

116 Warszawa 
do zwrotu towaru) 

pomoc@kapsulkakawy.pl 
517 979 293⁺ 

18:00 w dni robocze 
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Nazwa towaru:  Ilość:  Cena:  

Opis wady 

 

 

 

Żądanie Nabywcy 

 

 

 

          

Nazwa towaru:  Ilość:  Cena:  

Opis wady 

 

 

 

Żądanie Nabywcy 

 

 

 

 

Nazwa towaru:  Ilość:  Cena:  

Opis wady 

 

 

 

Żądanie Nabywcy 

 

 

 

 

Nazwa towaru:  Ilość:  Cena:  

Opis wady 

 

 

 

Żądanie Nabywcy 

 

 

 

                                                                                                                          

 

……………………………………………………………………………….. 
 Data i podpis konsumenta 
 
⁺Koszt połączenia wg taryfy operatora. 
*Niepotrzebne skreślić. 


