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KARTA GWARANCYJNA 
 
Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie jako dodatkowe i w żaden 
sposób nie ograniczają praw nabywcy wynikających z przepisów prawa. 

 
VICTORIA SPORT W. DUDZIC SPÓŁKA KOMANDYTOWA / SASKA BIS Sp. z o.o. 
z siedzibą przy ul. Wybickiego 9, 83-050 Bąkowo tel. 58 573 38 33, 58 300 46 33  
e-mail:serwis@victoriasport.pl, serwis@saskagarden.pl  udziela gwarancji na 
zakupiony produkt na okres 12 miesięcy od daty jego sprzedaży. 
1. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

2. Należy upewnić się, że numer seryjny produktu odpowiada seryjnemu 
wpisanemu do Karty Gwarancyjnej. 

3. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadliwymi 
częściami lub defektami produkcyjnymi. 

4. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą okresowe konserwacje 
i przeglądy produktu, a w szczególności czyszczenia, regulacje, sprawdzenia 
działania, korekta błędów obsługi lub programowania parametrów 
użytkownika oraz inne czynności, do których wykonania powołany jest 
użytkownik. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia elementów 
produktu. 

5. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających 
z niniejszej gwarancji jest przedstawienie w chwili zwracania się o usługę 
gwarancyjną łącznie: 

a. Poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej, (nr. seryjny, model, data 
zakupu tożsama z datą sprzedaży z dowodu zakupu, pieczęć 
sprzedawcy, podpis Kupującego), 

Karta gwarancyjna nr: 
 
 
 

Miejsce i data sprzedaży: 

Podpis i pieczęć 
sprzedawcy: 
 
 
 
 
 

Imię i nazwisko (firma) odbiorcy końcowego: 
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b.      Ważnego dowodu zakupu Produktu, 

             c.      Wadliwego Produktu, 

Gwarancja zapewnia bezpłatne części zamienne oraz robociznę, zgodnie 
z warunkami podanymi w niniejszej gwarancji. 

6. Kupujący dostarczając produkt do serwisu, a w szczególności przesyłając go 
przez osoby trzecie, zobowiązany jest zapewnić mu odpowiednie 
opakowanie. Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia produktu 
wynikające z jego niewłaściwego opakowania obciążają wyłącznie 
Kupującego. 

7. Dostarczony do serwisu produkt musi odpowiadać podstawowym warunkom 
higienicznym, w przeciwnym wypadku czynności podjęte przez serwis w celu 
usunięcia tego stanu rzeczy nie wchodzą w zakres usługi gwarancyjnej i jako 
takie noszą charakter czynności odpłatnych wg. cennika. Serwis może 
uzależnić wypełnienie obowiązków wynikających z gwarancji od podjęcia 
w/w czynności. 

8. Usterka zgłoszona w okresie gwarancji, będzie usunięta przez serwis 
importera w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia produktu do serwisu 
importera. Bieg terminu rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego 
następującego po dniu dostarczenia produktu do serwisu importera. Termin 
usunięcia usterki może być przedłużony do 21 dni w przypadku konieczności 
sprowadzenia z  zagranicy części niezbędnych do wykonania naprawy. 

9. Jeżeli tylko część Produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części 
Produktu działającej zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi 
opisanymi w instrukcji obsługi, uprawnienia Kupującego wynikające 
z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części Produktu. 

10. Kupującemu przysługuje prawo wymiany Produktu na nowy poprzez Serwis, 
jeżeli: 

a. W okresie gwarancji, Serwis dokona pięciu napraw gwarancyjnych, 
a Produkt będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają używanie go 
zgodnie z przeznaczeniem. 

b. Serwis stwierdzi na piśmie, ze usunięcie wady jest niemożliwe, 

11. Jeżeli w szczególnych sytuacjach( np. brak produktu w ofercie handlowej) 
wymiana Produktu na ten sam typ jest niemożliwa, wymienia produkt na inny 
typ o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. Takie działanie 
również uważa się za wykonanie obowiązków gwaranta. W sprawach 
nieuregulowanych w niniejszej gwarancji zastosowanie mają przepisy 
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Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30.05.2014. roku o prawach 
konsumenta ( Dz.U. z 2014 roku, poz. 827 ). 

12. Serwis dokona wymiany produktu na nowy w terminie uzgodnionym 
z Kupującym nie dłuższy niż 21 dni. Bieg terminu rozpoczyna się pierwszego 
dnia roboczego po wystąpieniu od zwrotu przez Kupującego wadliwego 
Produktu w całości (wraz z wyposażeniem). Przy wymianie Produktu na nowy 
potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Kupującego 
elementów. Jeżeli kupujący korzysta z uprawnień przewidzianych w 
gwarancji, wówczas zawieszeniu ulega bieg terminów do wykonania 
uprawnień z tytułu rękojmi. Terminy te biegną dalej, dopiero z chwilą odmowy 
przez sprzedawcę wykonania uprawnień gwarancyjnych bez obawy na utratę 
uprawnień z tytułu rękojmi.  

13. Gwarancją nie są objęte Produkty z uszkodzeniami mechanicznymi lub 
elektrycznymi nie powstałymi z powodów obciążających producenta, 
a w szczególności 

a. Produkty z uszkodzeniami powstałymi podczas transportu 
i przeładunku, 

b. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub 
nadużywaniem Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi albo 
przepisami bezpieczeństwa. 

c. Produkty uszkodzone na skutek pożaru, powodzi., uderzenia pioruna, 
czy tez innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, 
nieprzewidzianych  wypadków, zalania cieczą, itp. 

d. Produkty, w których osoby inne niż Serwis dokonały przeróbek, zmian, 
dostrojeń lub napraw naruszając plombę gwarancyjną lub 
w jakikolwiek inny sposób. 

e. Produkty, których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne 
w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto. 

14. Wszelkie wadliwe produkty lub części, których wymiany dokonano w 
ramach gwarancji stają się własnością właściwego Serwisu. 

15. Gwarant nie odpowiada  wobec Kupującego za utratę, uszkodzenie lub 
zniszczenie Produktu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące 
w Produkcie, oraz za szkody spowodowane wadami Produktu, inne niż 
rzeczywiście poniesione. 
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Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani 
nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru 
konsumpcyjnego wynikających z niezgodności towaru z umową. 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

Karta zgłoszenia do naprawy gwarancyjnej i pogwarancyjnej 

Prosimy o wpisanie imienia i nazwiska, nazwy firmy i Państwa adresu: 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

Prosimy o wpisanie numeru rachunku lub paragonu zakupu 

sprzętu………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Prosimy o możliwie najbardziej szczegółowy opis problemu ze sprzętem: 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                

Data i podpis Klienta 

 

                                  

                                                                                                             

………………………………………………. 

 


