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Príloha .1 k OBCHODNÝM PODMIENKAM 

REKLAMANÝ PORIADOK  

1. Definícia a predmet reklamácie 
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Reklamaný záznam 

 

Reklamant: 

  

Meno (Názov spolonosti): 

  

R/IO: 

  

Adresa trvalého bydliska / Sídlo spolonosti: 

  
 


 

  

Kontakt: 

  

Predmet reklamácie: 

  
 

  
 


 

  
 

 

 

 

 

V 

  
 

 Da: 

Reklamant:    Zamestnanec prijímajúci reklamáciu: 





  

   

    Meno:............................................. 

Podpis:    Podpis:............................................ 

     


