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Szanowni Państwo! 

Piszę w sprawie usługi cateringowej z Państwa firmy, z której korzystaliśmy wczoraj. Zamówiliśmy catering na

przyjęcie dla 30 osób, w tym były 2 osoby z silną alergią na gluten.

Państwa dostawca zostawił dania bardzo szybko i nie poczekał na sprawdzenie zamówienia przez nas. Po

odpakowaniu jedzenia okazało się, że jest po 25 porcji, a nie 30 każdego dania, co więcej, nie było

oddzielnych dań bezglutenowych. Nikt z Państwa firmy nie odebrał od nas telefonu, po 16:00 Państwa biuro

było nieczynne. Musieliśmy szybko zamówić jedzenie z innego miejsca dla osób na diecie bezglutenowej, co

wiązało się z niepotrzebnym stresem w czasie przyjęcia. Oprócz tego musieliśmy domówić więcej przystawek z

innej restauracji, żeby zrekompensować niewystarczającą ilość porcji dla pozostałych gości.

Było to dla nas bardzo ważne wydarzenie, takie przyjęcie mamy raz w roku.

Jedzenie na szczęście było smaczne, ale zawiedliśmy się obsługą z Państwa strony.

Bardzo proszę o Państwa propozycję rekompensaty za nieprzyjemności, które nas wczoraj spotkały.

Z poważaniem

Piotr Warszawski

Specjaliści HR

Tel. 111 222 333

E-mail: piotr.warszawski@hr.pl 

Przykład maila z reklamacją usługi cateringowej:

Szanowny Panie Piotrze!

Pragnę bardzo przeprosić za zaistniałą sytuację. Musiało nastąpić jakieś nieporozumienie. Przyznam, że

wczoraj nie było mnie w pracy i byłam pewna, że wszystko zostanie wykonane zgodnie z zamówieniem. 

Zapytałam w kuchni dlaczego zamówienie było niekompletne i okazało się, że to kuchnia pomyliła ilość

porcji, a dania bezglutenowe zostały w chłodni.

Taka sytuacja zdarzyła nam się pierwszy raz, bardzo przepraszam.

Mogę zaproponować 10% zniżki na kolejne zamówienie dla Państwa firmy jako rekompensatę za

niedogodności, oczywiście zwrócimy pieniądze za dodatkowe jedzenie, które musieliście Państwo zamówić.

Proszę o przesłanie paragonów lub faktur, żebyśmy wiedzieli jaką kwotę mamy zwrócić.

Z mojej strony jeszcze raz bardzo przepraszam i mam nadzieję, że będziemy mogli współpracować w

przyszłości z Państwem i wykazać się obsługą na najwyższym poziomie.

Z wyrazami szacunku

Karolina Drabek

Najlepszy Catering

Tel.: 123 222 345

E-mail: karolina@najlepszycatering.pl

Odpowiedź na maila z reklamacją usługi cateringowej:

Podsumowanie z lekcji wideo – wybrany dialog i e-mail z odpowiedzią:
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A: Dzień dobry! W czym mogę pomóc?

B: Dzień dobry! Wczoraj otrzymaliśmy od Państwa dostawę ubrań do naszego sklepu.

A: Czy mogę prosić o nazwę sklepu?

B: Oczywiście. To jest „Green Clothes”.

A: Tak, zgadza się, wczoraj była dostawa. Co się stało?

B: W dostawie brakuje 10 par spodni i 12 sukienek. Poza tym, opakowanie było uszkodzone i kilka ubrań dotarło

do nas z zabrudzeniami.

A: Czy sprawdziliście Państwo zgodność z zamówieniem przy dostawcy?

B: Niestety nie, ponieważ mieliśmy akurat kilku klientów w sklepie, a dostawca musiał jechać do innych punktów.

Po południu rozpakowaliśmy wszystko i dopiero wtedy zobaczyliśmy, że jest problem.

A: Dobrze, sprawdzimy na monitoringu jak zostało zapakowane zamówienie. Możliwe, że część zamówienia

została na magazynie. Jak brudne są ubrania?

B: Są pobrudzone błotem, czyli tak jakby komuś wypadły te ubrania na ziemię.

A: Aha, rozumiem. Jeszcze dzisiaj wyślę kierowcę do Państwa, żeby odebrał zabrudzone ubrania, proszę spisać

ich ilość i rodzaje, wymienimy je Państwu. W międzyczasie również sprawdzimy co się stało z resztą zamówienia i

oddzwonię do Państwa, dobrze?

B: Dobrze, ale zależy mi bardzo na czasie, są to popularne ubrania na wyjazdy zimowe, ferie zaczynają się za 3

dni.

A: Tak, oczywiście, rozumiem. Jutro najpóźniej dostaniecie Państwo wymienione ubrania i brakującą część

zamówienia, dopilnuję tego. Bardzo przepraszamy za niedogodności. Teraz jest bardzo intensywny czas

sprzedaży i wszyscy pracują bardzo dużo.

B: Tak, dobrze, rozumiem.

A: Dziękuję za cierpliwość i odezwę się do Państwa w ciągu dwóch godzin.

B: Dziękuję bardzo! Do usłyszenia!

A: Do usłyszenia!

Przykład rozmowy z reklamacją zamówienia dostawy towaru do

sklepu:
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Szanowni Państwo,

chciałabym złożyć reklamację dotyczącą zakupionej przeze mnie walizki w Państwa sklepie. Nabyłam

Państwa produkt w dniu 12.03.2023 roku w sklepie w Galerii Maja w Krakowie. Walizka na pierwszy rzut oka

wyglądała dobrze, nie sprawdzałam jej dokładnie wewnątrz. Problem pojawił się, gdy zaczęłam pakować się

na wakacje. Okazało się, że suwak waliki był uszkodzony od wewnętrznej strony i nie byłam w stanie zasunąć

walizki po jej spakowaniu, a co gorsza, nie miałam w czym spakować się na wakacje. Było to dla mnie bardzo

stresujące doświadczenie, tym bardziej, że była niedziela i nie miałam możliwości podjechania ponownie do

Państwa sklepu.

Na szczęście udało mi się pożyczyć walizkę od znajomych, co uratowało moje plany wyjazdowe.

Jestem rozczarowana jakością wykonania walizki, sprzedawczyni w sklepie nie chce jej przyjąć, ponieważ

twierdzi, że uszkodzenie jest mechaniczne.

Ja oczekuję zwrotu pieniędzy lub co najmniej wymiany na nową walizkę.

W załączeniu przesyłam kopię paragonu oraz zdjęcia produktu.

Proszę o szybką odpowiedź na moją reklamację oraz podjęcie działań w celu jej rozwiązania.

Z poważaniem

Dorota Wielińska

Tel.: 111 222 333

e-mail: d.wiel@mail.com

E-mail dotyczący reklamacji produktu

Szanowna Pani,

dziękujemy za zgłoszenie reklamacji dotyczącej walizki, którą nabyła Pani w naszym sklepie. Jest nam bardzo

przykro, że produkt przysporzył Pani tyle kłopotu.

Pragniemy poinformować, że z uwagi na usterkę suwaka, która wystąpiła po zakupie, jesteśmy w stanie

zaoferować Pani wymianę suwaka w walizce na nowy. Prosimy o przesłanie nam walizki wraz z dowodem

zakupu i odeślemy ją do Pani w ciągu 30 dni. Poniżej znajdzie Pani link do zamówienia dostawy kurierem na

nasz koszt.

www.zamowdostaw.pl

Jeszcze raz przepraszamy za niedogodności i mamy nadzieję, że uda nam się zmienić Pani opinię na nasz

temat, i że będzie Pani jeszcze długo cieszyć się naprawioną walizką. 

Z poważaniem

Zespół Obsługi Klienta 

Walizki małe i duże

E-mail: obsługaklienta@walizki.com

Tel: 222 333 444

Odpowiedź

Przykład dodatkowego e-maila z reklamacją wraz z odpowiedzią:

mailto:d.wiel@mail.com
http://www.zamowdostaw.pl/
mailto:obs%C5%82ugaklienta@walizki.com

