
Adres na jaki należy odesłać towar:                                                                                       Miejscowość, data 

                                 

Drapaczek  

Ul. Władysława Jeszke 15/13, 

62-080 Tarnowo Podgórne 

Z dopiskiem (REK DRAPACZEK) 

reklamacje@drapaczek.pl 

573197353 

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY 
 

DANE KLIENTA 
 

Nr. Zamówienia: ………………….   Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………  

 

Ulica, nr. domu/mieszkania: ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:………………………………………..   Kod pocztowy: ………………………………………………. 

 

e-mail: …………………………………………………………….   Telefon: …………………………………………………………. 

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 
Data zakupu: ....................................  Data stwierdzenia wady: ......................... 

 

Produkt (nazwa): ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Opis wady - w jaki sposób powstała, kiedy powstała, w jakich okolicznościach: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ŻĄDANIE KLIENTA 

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, żądam 

(zaznacz wybraną opcje): 

 

o wymiany elementu na nowy jeżeli dostępny na stanie magazynowym, 

o upustu cenowego od ceny netto adekwatnego do stwierdzonej wady po decyzji działu 

reklamacji o niemożliwości naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu, 

                  data                                                                         podpis klienta 

 

                  ...........................                                                    ............................................. 

 



Warunki reklamacji 

§1 

Postanowienia Ogólne  

Wady, które nie podlegają reklamacji  

1. Reklamacji nie podlegają wady, które są skutkiem niewłaściwego 

użytkowania drapaków (jego elementów, transporterów oraz 

legowisk. 

 

2. Reklamacji nie podlegają: 

• w przypadku drapaków: zniszczenia elementów drewnianych, 

liny sizalowej, maty sizalowej oraz materiałów tapicerskich 

(materiał pluszowy, materiał obiciowy typu ratan i inne) gdyż są 

one materiałami eksploatacyjnymi – podlegają naturalnemu 

zużyciu podczas użytkowania produktu przez koty (drapania, 

gryzienia) i ich zużycie nie jest podstawą reklamacji oraz 

świadczeń gwarancyjnych. 

• w przypadku plecaków, transporterów, legowisk: zniszczenia 

materiałów oraz elementów z których są wykonane/uszyte ( z 

wyłączeniem przypadków stwierdzenia wady materiałowej od 

razu po otrzymaniu i rozpakowaniu produktu). Materiały te 

podlegają gryzieniu i drapaniu w skutek czego możliwe jest 

uszkodzenie tychże materiałów podczas eksploatacji przez 

zwierzę. 

 

Ważne! W przypadku gdy zwierzę po umieszczeniu w plecaku/ 

transporterze cały czas drapie materiał i gryzie próbując się 

wydostać należy bezzwłocznie je wypuścić by zapobiec 

powstaniu trwałego uszkodzenia, które uniemożliwi transport 

zwierzęcia.  

Przy takich zrachowaniach stwierdza się, że zwierzę nie nadaje 

się do transportu w zamknięciu. 



 

Jeśli klient zlekceważy wyraźne próby uwolnienia się z 

transportera zwierzęcia w postaci notorycznego drapania i 

gryzienia materiału i gdy dojdzie do powstania jakichkolwiek 

uszkodzeń z tego tytułu Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy 

uwzględnienia reklamacji.  

 

• uszkodzenia powstałe na skutek negatywnych czynników 

zewnętrznych, takich jak: 

• uszkodzenia mechaniczne – np. uderzenia, otarcia, itp., 

• uszkodzenia spowodowane kontaktem z negatywnymi 

warunkami atmosferycznymi w tym z wilgocią lub ekspozycją na 

światło słoneczne, 

• niewłaściwej konserwacji - np. użycia środków chemicznych lub 

preparatów czyszczących niezgodnie z ich przeznaczeniem, 

• braku należytej konserwacji np. trwałe zabrudzenia, nie 

dokręcenia poluzowanej śruby lub innych elementów 

konstrukcyjnych, 

nadmiernego przeciążenia (np. stawania lub siadanie na 

drapaku itd.). 

3. Reklamacja nie obejmuje skutków samowolnych, dokonywanych 

przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby, napraw (np. 

klejenia), przeróbek lub zmian konstrukcyjnych drapaków i innych 

produktów. 

 

4. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową 

a wyglądem oryginału, nie mogą być przedmiotem reklamacji. 

 

5. Reklamacja nie obejmuje także właściwości charakterystycznych 

użytych materiałów a także zmian spowodowanych normalnym 

zużywaniem się materiałów. 

 

6. Produkt "drapak dla kota" spełnia następujące funkcje:  

 

• umożliwia drapanie,  



• umożliwia gryzienie,  

• umożliwia rozrywanie materiału pluszowego oraz sznurka 

sizalowego/jutowego/papierowego.  

Materiały te ulegają naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji tj. 

niszczeniu przez zwierzę.  

7. Właściwością/Cechą produktu "drapak dla kota" jest niszczenie 

przez zwierzę wszystkich elementów drapaka takich jak: materiał 

pluszowy, sznurek sizalowy/jutowy/papierowy, maty sizalowe, tuby 

papierowe, płyty wiórowe/pilśniowe, dołączone zabawki.  

 

8. Celem produktu "drapak dla kota" jest umożliwienie zwierzęciu 

niszczenia produktu. 

§2 

Obowiązki gwaranta  

1. Gwarant zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację 

w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. 

 

2. Gwarant w przypadku uznania reklamacji zobowiązuje się w 

pierwszej kolejności do naprawy następnie jeżeli nie jest ona możliwa 

do wymiany na nowy (tylko w przypadku gdy jest na stanie 

magazynowym) uszkodzonego elementu w terminie maksymalnie 14 

dni roboczych od dostarczenia produktu do naprawy. 

 

3. Gwarant przewiduje możliwość udzielenia upustu cenowego od 

ceny netto adekwatnego do stwierdzonej wady fabrycznej po decyzji 

działu reklamacji o niemożliwości naprawy lub wymiany uszkodzonego 

elementu. 

 


