
Typ, model: Data zakupu:

Punkt zakupu, pieczątka: Podpis Sprzedawcy:

Dane zgłaszającego usterkę:

Imię i nazwisko: Telefon kontaktowy:

Adres do wysyłki (adres Zgłaszającego lub punktu zakupu towaru):

Opis usterki (wypełnia Zgłaszajacy)
Dokładne opisanie usterki ułatwi szybką naprawę

Data
/ podpis

Data przyjęcia
/ podpis

Data wydania
/ podpis

Przebieg naprawy 
(wypełnia Serwis)

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1. Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży. W przypad-
ku baterii - na 3 miesiące.

2.  Wady urządzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłat-
nie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia pro-
duktu do Serwisu. 

3. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia 
specjalistycznych części do naprawy. Serwis jest zobowiązany do poinfor-
mowania o tym Klienta.

4. Stosowanie i obowiązywanie gwarancji ograniczone jest do terytorium Unii 
Europejskiej.

5. Warunkiem przyjęcia towaru w postępowaniu gwarancyjnym jest 
dołączenie wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dokumentu potwierdza-
jącego zakup (paragon/faktura).

6. Zgłoszenie towaru do reklamacji odbywa się poprzez dostarczenie towaru 
do punktu, w którym został on zakupiony. 

7. Sprzęt dostarczony do Serwisu powinien być kompletny (w oryginalnym 
opakowaniu z całością akcesoriów) i czysty. 

8. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez Serwis czynnoś-
ci o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej 
gwarancją.

9. Gdy nie ma możliwości skutecznego usunięcia zgłoszonej usterki produkt 
podlega wymianie na nowy. 

10. Pojęcie “naprawa” nie obejmuje czynności przewidzianych podczas 
normalnej eksploatacji oraz czynności przewidzianych w instrukcji 
obsługi, do których wykonania zobowiązany jest Użytkownik zakupion-
ego towaru (zainstalowanie, sprawdzenie działania, czyszczenie, kon-
serwacja itp.). 

11. Gwarancja nie obejmuje obniżenia się jakości produktu spowodowanego 
normalnym procesem zużycia produktu oraz materiałów eksploatacyjnych 
(żarówki, bateria i inne).

12. Gwarancja nie obejmuje również zanieczyszczenia produktu, uszkodzeń me-
chanicznych, termicznych, chemicznych i innych spowodowanych działani-
em lub zaniechaniem Użytkownika albo siły zewnętrznej, a także dostaniem 
się do środka wilgoci, korozji lub ciała obcego.

13. Gwarancja ulega unieważnieniu jeśli towar będzie nosił ślady uszkodzenia 
spowodowane przez nieprawidłowe użycie, nieprawidłowe zainstalowanie, 
niestosowanie się do instrukcji obsługi, albo będzie posiadał ślady modyfik-
acji przeprowadzonych samodzielnie przez kupującego.

14. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień 
Kupującego wynikających z wszelkich ustaw konsumenckich. 

15. Sprzęt sprawny, w którym nie wykryto zgłaszanych usterek, będzie odsyłany 
na koszt Kupującego.

16. Dla wszystkich spraw nie uregulowanych w niniejszych warunkach gwarancy-
jnych zastosowanie mają przepisy zawarte w ustawie o prawach konsumenta.

Przyczyna reklamacji towaru:

niezgodność z zamówieniem

niekompletność produktu

wada jakościowa

produkt uszkodzony w transporcie (wymaga protokołu spisanego przy kurierze)

uszkodzenie podczas eksploatacji

Klauzula informacyjna dla klientów, kontrahentów i reklamacji:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego 
dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Elmak Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Morgowa 81; 35-323 Rzeszów. Ze Spec-
jalistą ds. Ochrony Danych Osobowych (SODO) można się skontaktować z wykorzystaniem poczty tradycyjnej pod adresem: SODO, Elmak Sp. z o.o., ul. Morgowa 
81; 35-323 Rzeszów, poczty elektronicznej, pod adresem e-mail sodo@elmak.pl, oraz telefonicznie, pod numerem +48 (17) 854 98 14. Państwa dane osobowe będą 
przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) przytoczonego wcześniej rozporządzenia, w zakresie wynikającym z przepisów skarbowo-fi-
nansowych. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przet-
warzające realizujące usługi na rzecz Elmak Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Adminis-
tratora. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest 
dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub jej rozwiązaniem. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych 
osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

PRODUCER:
Elmak Sp. z o.o.
ul. Morgowa 81

35-323 Rzeszow
www.savio.net.pl


