WARUNKI GWARANCJI NA USŁUGI WYKONYWANE W FIRMIE POLOK WELDING

1.
2.
3.
4.
5.

Gwarantem jest Firma Polok Welding w Gliwicach.
Gwarant zapewnia uŜytkownika o dobrze wykonanej usłudze oraz dobrej jakości wymienionych części.
Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i liczy się od daty wydania przedmiotu gwarancji.
Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Udzielona gwarancja wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z art.558 KC.**
6. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania głowicy jest ścisłe stosowanie przez uŜytkownika wszystkich
zaleceń podanych przez Gwaranta oraz unikanie wszelkich działań lub rodzajów uŜytkowania, przedstawionych
jako niepoŜądane czy teŜ, przed którymi Gwarant przestrzegał.
7. W przypadku zastrzeŜeń, co do prawidłowości naprawy wykonanej przez Gwaranta głowice naleŜy
dostarczyć do siedziby Gwaranta mieszczącej się w Gliwicach przy ul. Sowińskiego 3.
8. Ze względu na zuŜycie głowicy oddanej do regeneracji Gwarant nie gwarantuje zachowania wszystkich
tolerancji wymiarowych i zaleceń producenta głowicy, jednakŜe zobowiązuje się poprzez przeprowadzenie
odpowiednich zabiegów technicznych do doprowadzenia głowicy do stanu umoŜliwiającego prawidłową
eksploatacje pojazdu.
9.
Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaŜ głowicy na silnik bez zachowania
odpowiednich reŜimów technologicznych i bez uŜycia odpowiednich narzędzi.
10.
Gwarant na spawane głowice nakleja znaczki kontrolne, które poprzez zmianę barwy – zaczernienia
poszczególnych pól wskazują temperaturę pracy głowicy. Zaczernienie drugiego pola wskazuje, Ŝe głowicę
uŜytkowano niezgodnie z zaleceniami (zbyt wysoka temperatura), co skutkuje utratą gwarancji.
11.
Gwarancja jest udzielana tylko na wykonaną usługę i wymienione części.
12.
W przypadku uznania przez Gwaranta reklamacji za uzasadnioną zobowiązuje się on ponieść koszty
naprawy głowicy, uszczelki pod głowice oraz montaŜu i demontaŜu głowicy według średnich cen rynkowych.
13.
Gwarant zastrzega sobie prawo do wskazania zakładu, który wykona naprawę gwarancyjną na koszt
Gwaranta. Gwarant zastrzega sobie prawo do dostarczenia wszystkich niezbędnych części.
14. W przypadku, gdy niewłaściwie wykonana przez Gwaranta naprawa lub wymiana głowicy spowoduje
uszkodzenie innych elementów silnika lub brak moŜliwości uruchomienia silnika, Gwarant dokona niezbędnych
napraw na swój koszt, pod warunkiem, Ŝe uszkodzenia te będą spowodowane zdarzeniem innym niŜ eksploatacja
pojazdu pomimo faktu zamontowania w nim przez Gwaranta wadliwej głowicy, spowodowanym niewłaściwym
wykonaniem naprawy lub wymiany głowicy przez Gwaranta.
15. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku moŜliwości eksploatacji pojazdu przez
klienta w okresie naprawy gwarancyjnej.
16. W przypadku zgłoszenia wad fizycznych w okresie gwarancji Gwarant wykona naprawę w ciągu 14-dni
roboczych od dnia zgłoszenia. Jednocześnie Gwarant zastrzega sobie prawo wydłuŜenie wykonania naprawy
gwarancyjnej z przyczyn technologicznych.
17.
Gwarant zastrzega, Ŝe wszelkie ewentualne spory, w sprawach uregulowanych przez niniejszą
gwarancję, powstałe pomiędzy nim a klientem będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miasta Gliwice.

**Art. 558.
§ 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. JednakŜe w umowach z
udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w
wypadkach określonych w przepisach szczególnych.
§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeŜeli sprzedawca zataił
podstępnie wadę przed kupującym.

