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Reklamacja produktów OSRAM
Co zrobić jeśli produkt przestał działać w okresie obowiązywania gwarancji?
Jest nam niezmiernie przykro, bo nie jest to zgodne z naszymi, wysokimi standardami jakości.

W celu złożenia reklamacji prosimy  o zwrócenie się do punktu zakupu lub opcjonalnie o 
kontakt z nami. 

W tym drugim przypadku prosimy o wykonanie następujących czynności:

Prosimy zapakować źródło światła tak, aby nie uległo uszkodzeniu w transporcie. 
Można do tego wykorzystać oryginalne opakowanie, jeśli nadal je Państwo posiadacie. 
Następnie prosimy owinąć pudełko kilkoma warstwami papieru lub gazety, aby 
dodatkowo je zabezpieczyć.  

Prosimy dołączyć dowód zakupu (oryginał lub kopię). Jeżeli produkt był wcześniej 
zarejestrowany online, dowód zakupu nie będzie potrzebny.

Prosimy wypełnić formularz reklamacyjny lub napisać list, w którym zawarte będę 
wszelkie niezbędne informacje, takie jak Państwa adres, telefon i opis uszkodzenia 
oraz warunków pracy źródła światła. 

Możecie Państwo pobrać formularz reklamacyjny tutaj lub na Państwa koncie na 
stronie myosram.com.

Prosimy wypełnić formularz reklamacyjny lub napisać list, w którym zawarte będę 
wszelkie niezbędne informacje, takie jak Państwa adres, telefon i opis uszkodzenia 
oraz warunków pracy źródła światła. 

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt
E-Mail: automotive-service@osram.com

Do wysyłki związanej z reklamacją produktów OSRAM, prosimy skorzystać z poniższej etykiety adresowej.
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Formularz reklamacyjny zarówek 
halogenowych / lamp ksenonowych
Gwarancją objęte są produkty zakupione i wykorzystane przez osoby fizyczne w celach nie związanych z 
działalnością zawodową lub gospodarczą.  
               
Prosimy uzupełnić formularz i wysłać razem z uszkodzonym źródłem światła do OSRAM – prosimy przejść tutaj  
aby odnaleźć właściwy adres w Państwa kraju. Jeżeli produkt nie został wcześniej zarejestrowany online, prosimy 
dołączyć dowód zakupu.

Nazwisko i imię : 

Ulica nr :  

Kod  / Miasto : 

Kraj : 

Nr telefonu :    E-mail :

 Kontaktowałem/łam się już z firmą OSRAM :

w dniu :   z :  

Typ źródła światła

 XENARC® NIGHT BREAKER® UNLIMITED         XENARC® COOL BLUE® INTENSE             XENARC® ULTRA LIFE

 XENARC® ORIGINAL             NIGHT BREAKER® LASER            SILVERSTAR® 2.0

 NIGHT BREAKER® UNLIMITED                    COOL BLUE® INTENSE             ULTRA LIFE   

 ORIGINAL              INNE

Ilość :   szt.

Powód reklamacji :

Data pierwszego użycia :    Data awarii :  

Warunki pracy źródła (informacja opcjonalna)

Pojazd (Marka, model, rok produkcji, …) : 

Orientacyjna liczba godzin działania / dzień :    godz.

Zastosowanie źródła :  Światła mijania   Światła stopu

    Światła drogowe   FŚwiatła przeciwmgłowe   

    Kierunkowskaz   Inne :  

Dodatkowe informacje (opcjonalne): 

(orientacyjne temperatury otoczenia, wibracje, wilgotność powietrza, poziom napięcia, itd.)
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