Regulamin obowiązujący od dnia 16.08.2018 r.
Załącznik nr 3

KARTA GWARANCYJNA
oświadczenie nabywcy i gwaranta

Imię i nazwisko Nabywcy:
Adres:
(ulica, numer domu i lokalu,
miejscowość oraz kod pocztowy)
Data dokonania zakupu:
Nazwa towaru:
Numer identyfikacyjny:
(numer faktury, paragonu,
rachunku lub zamówienia)
Numer telefonu kontaktowego:

Karta przeglądu technicznego:
Przegląd | Naprawa 1 - DATA:

Przegląd | Naprawa 2 - DATA:

Przegląd| Naprawa 3 - DATA:

Przegląd| Naprawa 4 - DATA:

PIECZĄTKA:

PIECZĄTKA:

PIECZĄTKA:

PIECZĄTKA:

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

Przegląd | Naprawa 5 – DATA:

Przegląd | Naprawa 6 - DATA:

Przegląd | Naprawa 7 - DATA:

Przegląd | Naprawa 8 - DATA:

PIECZĄTKA:

PIECZĄTKA:

PIECZĄTKA:

PIECZĄTKA:

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

Przegląd | Naprawa 9 - DATA:

Przegląd | Naprawa 10 - DATA:

Przegląd | Naprawa 11 - DATA:

Przegląd | Naprawa 12 - DATA:

PIECZĄTKA:

PIECZĄTKA:

PIECZĄTKA:

PIECZĄTKA:

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

`
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Przegląd | Naprawa 1

Przegląd | Naprawa 2

Przegląd | Naprawa 3

Przegląd | Naprawa 4

Przegląd | Naprawa 5

Przegląd | Naprawa 6

Przegląd | Naprawa 7
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INNE UWAGI:

Oświadczenie Nabywcy:
Nabywca oświadcza, że otrzymany Towar w chwili montażu pozostawał wolny od jakichkolwiek wad. Nabywca dokonał
w obecności Dostawcy bądź Gwaranta weryfikacji sprawność Towaru oraz wszystkich podzespołów mających wpływ na
bezpieczeństwo użytkowania. Nabywca oświadcza również, że otrzymał Towar wraz z następującymi dokumentami, z
których treścią zapoznał się przed podpisaniem niniejszego Oświadczenia, tj.:
1. Gwarancja jest dodatkową umową którą Klient może, ale nie musi zawrzeć. Gwarantem jest Instali.co sp z o.o.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego względem Sprzedawcy w
przypadku, gdy stroną umowy jest Konsument. Wszelkie uprawnienia Konsumenta wskazane w Regulaminie
oraz przewidziane polskim prawem są respektowane. W przypadku Konsumentów Gwarancja wiąże jedynie w
takim zakresie, w jakim kształtuje ona uprawnienia Konsumenta w sposób dla niego korzystniejszy.
3. Gwarant udziela Nabywcy, na warunkach niżej wskazanych, gwarancji na Towar w zakresie braku wad
materiałowych i wykonawczych, liczonej od chwili odebrania Towaru od Dostawcy. Okres trwania gwarancji
wynosi: 2 lata.
4. W razie ujawnienia się w okresie gwarancji wady, która powinna być usunięta w ramach gwarancji, Gwarant
lub podmiot przez Gwaranta wskazany usunie wadę w terminie 14 dni roboczych. W nadzwyczajnych
okolicznościach, w szczególności w przypadku konieczności sprowadzenia części wymagającej wymiany termin
ten może zostać przedłużony.
5. Z gwarancji wyklucza się roszczenia, wykraczające poza naprawę. Gwarancja nie obejmuje w szczególności
roszczeń o wymianę Towaru na nowy.
6. Nabywca traci uprawnienia wynikające z gwarancji jeżeli uszkodzenie lub wada nie zostały zgłoszone
niezwłocznie po ich wykryciu lub powstały w wyniku ingerencji Nabywcy w Towar.
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Gwarancja nie obejmuje:
7. usterek i wad, które powstały w trakcie obowiązywania gwarancji po dostarczeniu Towaru, jeśli wynikają one z
naturalnego zużycia elementów Towaru, które to nie jest wynikiem wady materiału lub wykonania;
8. usterek powstałych na skutek nie przestrzegania zaleceń Instrukcji;
9. usterek powstałych na skutek działania zewnętrznych czynników mechanicznych bądź niedbalstwa użytkownika;
10. usterek powstałych w skutek ingerencji w Towar przez osoby inne, niż wskazane przez Gwaranta;
11. usterek spowodowanych używaniem Towaru w sposób, który nie odpowiada warunkom określonym przez
producenta;
12. usterek powstałych na skutek nieprawidłowej obsługi, nieprawidłowej konserwacji emalii, (użycie agresywnych
kosmetyków samochodowych, niewłaściwych środków do czyszczenia i polerowania itp.);
13. wymiany części, które ulegają naturalnemu zużyciu
14. komponentów przyłączonych do rzeczy przez osobę inną niż Gwarant jeśli nie została ona przez Gwaranta do
tego celu wskazana.
Dla realizacji roszczeń z tytułu gwarancji obowiązują następujące zasady:
15. Roszczeń wynikających z gwarancji można dochodzić wyłącznie u Gwaranta, którym jest:
Instali.co sp z o.o.
16. Gwarant może wykonać okresowy przegląd Towaru w miejscu jego zamontowania.
17. Gwarancja jest ograniczona terytorialnie, uprawnień z gwarancji można dochodzić wyłącznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
18. Gwarancja może zostać przedłużona na okres dłuższy niż 1 rok, na piśmie pod rygorem nieważności.
Data zawarcia Umowy gwarancji:

Pieczęć gwaranta:

Podpis Nabywcy:
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