WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja obejmuje wady materiałowe i
technologiczne wymienionych podczas naprawy
części w okresie 12 miesięcy od daty zakupu. Przed
montażem podzespołu w aucie należy usunąć
usterki, które były PRZYCZYNĄ uszkodzenia
podzespołu lub te które powstały w EFEKCIE
uszkodzeń podzespołu. Gwarant nie odpowiada za
koszty dodatkowe np. ponownego montażu czy
transportu
związanych
z
nieprawidłowym
działaniem części.

W celu rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego należy przedstawić POTWIERDZENIE zrealizowania
niezbędnych czynności opisanych w instrukcji montażu będącej integralną częścią Umowy i warunków
gwarancji np. paragon, faktura zakupu, raport z testu, diagnostyki itp. W razie stwierdzenia wad wynikających
z winy Usługodawcy, nabywcy przysługuje prawo NAPRAWY lub WYMIANY części. Należy wykazać, iż Usługa została
wykonana przez Gwaranta (np. dokumentem zakupu). Zgłoszenie reklamacyjne będzie rozpatrzone w okresie do 14
dni od daty wpłynięcia, w szczególnych przypadkach może się przedłużyć do 1 miesiąca). W przypadku jakiejkolwiek
ingerencji mechanicznej w zregenerowany podzespół lub naruszenia którejkolwiek z plomb gwarancyjnych przez
Klienta, gwarancja przestaje obowiązywać.

-

-

Gwarancja nie obejmuje:
wad wynikających z części dostarczonych przez Klienta, nawet jeśli w drodze wyjątku zgodziliśmy się wykonać usługę
przy użyciu takich części; Klient bierze pod uwagę, że w sytuacji części obcych nie jest możliwe ponad wszelką
wątpliwość ustalenie stanu podzespołów; części montowanych niezgodnie z instrukcją producenta i wskazówkami
Gwaranta.
uszkodzeń w wyniku błędnego montażu.
uszkodzeń w wyniku wadliwego działania układu smarowania, dolotowego, wydechowego, elektrycznego.
uszkodzeń w wyniku wypadku.
uszkodzeń w wyniku niewłaściwego użytkowania pojazdu.
przedwczesnego zużycia spowodowanego ponownym wykorzystaniem uszkodzonych elementów montażowych
uszkodzeń podczas jazdy rajdowej, wyczynowej lub wyścigów.
elementów elektronicznych podzespołu jeśli nie były naprawiane lub wymieniane na nowe.
Naprawa gwarancyjna obejmuje wymianę uszkodzonych elementów i nie przedłuża okresu gwarancji.

Rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji jest traktowane jako płatny przegląd gwarancyjny.
Gwarant zastrzega sobie możliwość podstawienia pojazdu, w którym używana jest część w celu
kontroli współpracy części z silnikiem. Termin wykonania naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni od momentu
dostarczenia części do siedziby Gwaranta.

Nr zlecenia

Nr części

Stempel sprzedającego:

Data i podpis:

PROTOKÓŁ Z MONTAŻU

Marka pojazdu:
Model:
Przebieg:
Data montażu:

UWAGI:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
___________
Potwierdzam, że wszystkie zalecenia opisane w instrukcji montażu zostały zrealizowane.

Stempel warsztatu montującego:

Wynik badania i stempel warsztatu
rozpatrującego reklamację:

Data i podpis:

Data i podpis:

