
Producent mebli do salonów, 
łazienek, kuchni, przedpokoju 
oraz sypialni. 

Telefon: 18 549 20 42, e-mail: reklamacje@mobene.pl

Szanowny Kliencie, dziękujemy za dokonanie zakupy w naszej firmie, 
mając na uwadze Twoje zadowolenie, dajemy Ci możliwość bezpłatnego zwrotu 
produktu w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki bez podawania przyczyny -
wystarczy wysłać wiadomość z wypełnionym protokołem odstąpienia od umowy na 
adres reklamacje@mobene.pl. 

Nasza infolinia jest do Państwa dyspozycji. Zawsze gdy masz pytania, wątpliwości 
i uwagi możesz do nas zadzwonić lub napisać e-mail! Pracujemy od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7:00-17:00, soboty 8:00-11:00. Staramy się odpowiadać na każdą 
wiadomość jeszcze w tym samym dniu. Jednakże czasem, ze względu na dużą ilość 
telefonów oraz wiadomości czas ten wydłuża się do 2 dni. 

Mamy nadzieję, że zakupiony u nas produkt spełnia Państwa oczekiwania co do 
obsługi transakcji i dlatego prosimy koniecznie o wystawienie pozytywnego komentarza
oraz ocenienie na piątkę. 

Jeśli jednak mają Państwo jakieś zastrzeżenia i chcą ocenić 
nas poniżej 5-tki, prosimy przed wystawieniem opinii o kontakt 
z nami. 
Na pewno wspólnie znajdziemy drogę do pozytywnego 
rozwiązania sprawy.

Prosimy nie wystawiać  ocen pochopnie, są one dla nas szalenie ważne. Wiemy, 
że każdą sytuację jesteśmy w stanie doprowadzić do końca tak, żeby finalną 
oceną była 5-ka!

Dzięki Państwa uwagom oraz spostrzeżeniom możemy stać się 
lepszym sprzedawcą.

Każde zgłoszenie nieprawidłowości będzie przekazywane do 
Kierownika Biura Obsługi Klienta oraz Kierownika Magazynu. 

Jeszcze raz dziękujemy za zaufanie, którym zostaliśmy przez 
Państwa obdarzeni. Życzymy miłego dnia oraz przyjemnego 
użytkowania towaru zakupionego u nas. 

Z wyrazami szacunku, 
Biuro Obsługi Klienta.











PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

Dane osoby zgłaszającej reklamację

Sporządzony w dniu................. w związku ze zgłoszeniem reklamacji:.............................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Prosimy o podanie:

1. Model komody/regału/szafki..........................

2. Numer osoby pakującej (znajduje się na etykiecie adresowej)......................................................

3. Braki w zamówieniu (jeśli takie występują)*
a)
b)
c)
d)

4. Uszkodzenia elementów (jeśli takie występują)*
a)
b)
c)
d)

*niepotrzebne skreślić

Imię i nazwisko...................................................................................................................................
Adres:.................................................................................................................................................
Nick z allegro oraz nr zamówienia........................................................................................................
E-mail przypisany do allegro......................................Telefon.............................................................

Szanowny Kliencie w razie gdyby w przesyłce brakowało któregokolwiek
elementu lub był on uszkodzony bardzo prosimy wypełnić protokół 

 i wysłać jego skan lub zdjęcie poprzez e-mail na 
reklamacje@mobene.pl. 

Elementy zostaną dosłane kurierem w trybie pilnym.
W razie pytań służymy pomocą telefon 18 549 20 42. 

Godziny pracy firmy pn. - pt. 7:00-17:00 sobota 8:00-11:00 



Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna/sprzedaży 
zawartej na odległość

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy następującej rzeczy:.......................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy (zakupu) / odbioru (niepotrzebne skreślić).....................................................................

Powód zwrotu towaru.........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Numer osoby pakującej paczkę.........................................................................................................................

Dane osoby zwracającej towar (zgodnie z danymi podanymi podczas zakupu):

Dane do zwrotu gotówki:

Imię i nazwisko:................................................................................................................................................

Adres:...............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Nick z allegro oraz nr zamówienia.....................................................................................................................

E-mail przypisany do allegro................................................... Telefon............................................................

Kwotę należną za towar proszę wpłacić zgodnie z poniższymi danymi:
Numer rachunku Bankowego:

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

Nazwa Banku:.................................................................................................................................................

Dane właściciela rachunku:............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Miejscowość i data.........................

Jeśli zamówiony towar Państwu nie odpowiada wystarczy wypełnić protokół 
odstąpienia od umowy i wysłać jego skan lub zdjęcie poprzez e-mail na 

reklamacje@mobene.pl 
Godziny pracy firmy pn. - pt. 7:00-17:00 sobota 8:00-11:00 


