
WARUNKI  GWARANCJI

 1. Felgeo.pl Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą: ul. Wyszyńskiego 34b, 
66-470 Kostrzyn nad Odrą, zwana dalej Gwarantem, udziela 
gwarancji co do jakości sprzedanego produktu. 

 2. Gwarancja zostaje udzielona na okres 12 miesięcy od daty 
sprzedaży.

 3. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzecz-
pospolitej Polskiej.

 4. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, 
nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wy-
nikających z tytułu niezgodności towaru z umową, zaś w 
zakresie towarów konsumpcyjnych – wynikających z tytułu 
rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 5. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być realizowane tylko 
po przedstawieniu ważnej Karty Gwarancyjnej. Karta Gwa-
rancyjna niewypełniona, wypełniona częściowo lub nosząca 
ślady poprawek jest nieważna. Realizacja zgłoszenia w ra-
mach gwarancji: 

 a) reklamowany towar powinien zostać dostarczony 
do miejsca, w którym został wydany przy udzieleniu 
gwarancji,

 b) zgłoszenie gwarancyjne urządzenia powinno nastąpić 
w formie pisemnej i zawierać niezbędne dane 
umożliwiające rozpatrzenie zgłoszenia, w szczególności 
dane klienta, oznaczenie produktu, datę i miejsce 
zakupu, rodzaj usterki i datę jej stwierdzenia,

 c) zgłoszenia można dokonać korzystając z formularza 
zgłoszeniowego,

 d) do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu zakupu 
lub innego równoważnego dokumentu stwierdzającego 
dokonanie zakupu oraz wypełnioną Kartę Gwarancyjną,

 e) naprawa lub wymiana urządzeń objętych ważną 
gwarancją nastąpi w terminie 21 dni roboczych od dnia 
przekazania urządzenia do serwisu.

 6. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w 
okresie obowiązywania gwarancji, które wystąpiły z przyczyn 
tkwiących w sprzedanym produkcie lub nieprawidłowości 
spowodowanych złą technologią wykonania. W wypadku 
wystąpienia usterek Gwarant zapewnia dokonanie w okresie 
gwarancji bezpłatnej naprawy, wymiany produktu lub zwrotu 
zapłaty.

 7. Gwarancja nie obejmuje:
 a) regulacji, czyszczenia, smarowania,
 b) uszkodzeń będących wynikiem nieprawidłowego 

lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, 
konserwacji lub przechowywania produktu,

 c) uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, 
spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi, 

 d) uszkodzeń będących skutkiem wcześniej zaistniałej, 
niezgłoszonej i nieusuniętej w skutek zaniechania 
nabywcy usterki, 

 e) uszkodzeń powstałych w wyniku przeprowadzenia przez 
nabywcę we własnym zakresie montażu niewłaściwych 
części lub osprzętu, 

 f) stosowania niewłaściwych smarów, olejów i środków 
konserwujących.

 8. Gwarancja traci ważność w przypadku stwierdzenia przez 
wyspecjalizowany punkt serwisowy przeróbek, zmian kon-
strukcyjnych lub stwierdzenia ingerencji wewnątrz urządze-
nia przez osoby nieuprawnione.

 9. Użytkownik zobowiązany jest do nie używania uszkodzonego 
produktu i dostarczenia do naprawy produktu kompletnego 
wraz z osprzętem i dokumentami.

 10. W przypadku bezpodstawnego zgłoszenia urządzenia do na-
prawy gwarancyjnej powstałe koszty ponosi użytkownik.

 11. Szczegółowe uprawnienia nabywcy i gwaranta określają: 
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. 
U. nr 827 z 2014 r.) oraz Kodeks Cywilny.
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