
XX/XX/XXXX KARTA GWARANCYJNA

W dniu XX.XX.XXXX r. udzielono gwarancji na XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1. Gwarancja stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych
przedmiotu gwarancji ujawnionych w okresie jej trwania.

2. Okres gwarancji liczy się od dnia wskazanego w treści Karty Gwarancyjnej i obejmuje
kolejne 6  / 3 miesięcy / ące.

3. Uprawniony do gwarancji traci uprawnienia wynikające z gwarancji, jeżeli uszkodzenie lub
wada nie zostały zgłoszone niezwłocznie po ich wykryciu lub ujawnieniu się.

4. Gwarant obowiązany jest wykonać obowiązki wynikające z treści gwarancji w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od dnia dostarczenia skrzyni biegów przez Beneficjenta. Termin
określony w zdaniu pierwszym, może ulec przedłużeniu o dalszy czas oznaczony, w
przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie zadość obowiązkom w
ww. terminie.

5. Beneficjent jest zobowiązany do:
a)użytkowania skrzyni biegów zgodnie z jej przeznaczeniem i zaleceniami określonymi
w instrukcji obsługi i Książce Przeglądów;
b)powstrzymania się od użytkowania pojazdu w zawodach sportowych, wyścigach,
rajdach oraz w podobny do tego sposób;
c)regularnej kontroli poziomu płynów, zapewnienia obsługi technicznej pojazdu w
wymaganych terminach lub po określonym przebiegu zgodnie z zaleceniami
określonymi w instrukcji obsługi i Książce Przeglądów;
d)dokonywania niezwłocznie napraw serwisowych sygnalizowanych przez kontrolki lub
komunikaty ostrzegawcze znajdujące na desce rozdzielczej pojazdu;
e)powstrzymania się od dokonywania samodzielnych napraw skrzyni biegów bądź w
innym serwisie niż ten, który wystawił przedmiotową gwarancję;
f)przeprowadzenia przeglądu w warsztacie, w którym dokonano montażu
zakupionej skrzyni biegów w terminie 14 dni od montażu, albo po przejechaniu 500
km, na koszt Beneficjenta.
g)dokonania wymiany oleju po przejechaniu do 3000 km od zamontowania skrzyni
biegów stanowiącej przedmiot niniejszej gwarancji na koszt Beneficjenta.

6. Gwarancja nie obejmuje:
a)usterek i wad, które pojawiły się po wydaniu skrzyni biegów, na którą udzielono
gwarancji oraz w trakcie obowiązywania gwarancji, jeśli wynikają one z naturalnego
zużycia elementów skrzyni biegów, części materiałów lub podzespołów, czyli takiego
zużycia, które nie jest wynikiem wady materiału lub wykonania;
b)usterek, które związane są z faktem, że przedmiot gwarancji był naprawiany lub
obsługiwany niewłaściwie, lub w niefachowy sposób;
c)usterek powstałych na skutek działania zewnętrznych czynników mechanicznych lub
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chemicznych, jak również powstałych na skutek niedbałości użytkownika;
d)uszkodzeń spowodowanych wypadkiem lub kolizją drogową;
e)usterek spowodowanych używaniem samochodu, w którym zamontowano skrzynię
biegów, w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;
f)usterek powstałych na skutek nieprzestrzegania zaleceń Instrukcji Obsługi i Książki
Przeglądów skrzyni biegów oraz ogólnie przyjętych zasad prawidłowej eksploatacji
skrzyni biegów;

7. W przypadku niewywiązania się z powyższych obowiązków klient traci prawo do
świadczeń gwarancyjnych bez konieczności wykazania związku pomiędzy awarią a
stwierdzonym naruszeniem.

8. Na czas gwarancji Gwarant nie odpowiada za powstanie innych usterek nie związanych z
przeprowadzoną naprawą.

9. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie reklamacji i
dostarczenie przedmiotu reklamacji na koszt Gwaranta, wraz z dokumentem
potwierdzającym zakup i kartą gwarancyjną, niezwłocznie po stwierdzeniu niesprawności.
W przypadku niespełniania któregokolwiek z warunków określonych w zdaniu pierwszym,
przyjmujący reklamację ma prawo odmówić przyjęcia przedmiotu gwarancji.

10. Okres gwarancyjny, na jaki została ona wystawiona, jest automatycznie skrócony o połowę
danego okresu, w przypadku zamontowania skrzyni biegów w samochodzie wyposażonym
w hak holowniczy oraz na skrzynie biegów zamontowaną w samochodzie użytkowanym
przez wypożyczalnię samochodów oraz firmę taksówkarską.

11. W przypadku naprawy odpłatnej lub nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji, Beneficjent
ponosi koszt weryfikacji uszkodzeń, ewentualnej naprawy oraz pozostałe koszty obsługi
reklamacji poniesione przez Gwaranta.

12. Skrzynia biegów zakupiona w sklepie Gwaranta, która jest montowana w innym serwisie,
powinna posiadać dokumentację fotograficzną stanu licznika po montażu skrzyni biegów.
Zdjęcie stanu licznika oraz numeru karty gwarancyjnej należy przesłać w ciągu 24
godzin od dokonania montażu na adres e-mail: kontakt@skrzynie-biegow.eu

13. Beneficjent traci uprawnienia wynikające z tytułu gwarancji, w przypadku, gdy nie spełni
obowiązku określonego w pkt 4f, w tym także w przypadku braku udokumentowania
przeprowadzenia przeglądu.

14. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu
utraconych korzyści oraz poniesionych kosztów w związku z wadami rzeczy sprzedanej.

15. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Beneficjenta
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

!!!! WAŻNE - PO MONTAŻU SKRZYNI BIEGÓW W POJEŹDZIE NALEŻY WYKONAĆ
GEOMETRIĘ KÓŁ !!!!

GWARANT                                                                                            BENEFICJENT
………………………                                                                           …………………………

Data montażu: Data przeprowadzenia
przeglądu 500 km / 14 dni:

Data wymiany oleju do 3000 km:

Stan licznika: Stan licznika: Stan licznika:
Pieczątka serwisu               Pieczątka serwisu                      Pieczątka serwisu
dokonującego przegląd:    dokonującego przegląd:           dokonującego przegląd:
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