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Potwierdzam, że obsługa została przeszkolona 
pod kątem użytkowania urządzenia.

Dane osoby uprawnionej do dokonania 
podłączenia urządzenia i przeszkolenia Klienta.

NAZWA

ADRES ADRES

PIECZĄTKA I PODPISPIECZĄTKA I PODPIS

NAZWA

NUMER SERYJNY WZÓR



PRZEGLĄDY TECHNICZNE
PR

ZE
GL

ĄD
/N

AP
RA

W
A 

N
R 

1
PR

ZE
GL

ĄD
/N

AP
RA

W
A 

N
R 

2
PR

ZE
GL

ĄD
/N

AP
RA

W
A 

N
R 

3
PR

ZE
GL

ĄD
/N

AP
RA

W
A 

N
R 

4
PR

ZE
GL

ĄD
/N

AP
RA

W
A 

N
R 

5

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

FIRMA SERWISUJĄCA

FIRMA SERWISUJĄCA

FIRMA SERWISUJĄCA

FIRMA SERWISUJĄCA

FIRMA SERWISUJĄCA

WZÓR



WARUNKI GWARANCJI

Serwis
 +48 697 689 513
 serwis@rmgastro.pl

1. Niniejszym oświadczeniem RM GASTRO POLSKA Sp. z o.o., z sie-
dzibą w Ustroniu przy ul. Sportowej 15A, zwana dalej „GWARAN-
TEM”, udziela gwarancji Partnerowi Handlowemu, zwanemu 
dalej również Sprzedawcą, na zakupione towary (urządzenia) 
objęte katalogiem produktów RM i REDFOX. Partner handlowy 
ma obowiązek poinformować o niniejszych warunkach gwa-
rancji ostatecznego nabywcę towaru, zwanego dalej Klientem. 

2. W ramach gwarancji GWARANT jest zobowiązany do dokona-
nia nieodpłatnie wszelkich napraw urządzenia, w przypadku 
ukrytych wad tkwiących w tym towarze. Gwarancja obejmuje 
naprawę urządzenia oraz wymianę części zamiennych wraz 
z ich montażem albo wymianę wadliwego urządzenia na wol-
ne od wad.

3. GWARANT oświadcza, że urządzenia są wykonane według pol-
skich norm i przepisów Unii Europejskiej.

4. GWARANT udziela gwarancji dotyczącej sprawnego działania 
urządzenia:
• nowego na okres 24. miesięcy od dnia zakupu,
• urządzenia z wyprzedaży lub spoza oferty katalogów RM 

i REDFOX na okres 12. miesięcy od dnia zakupu, zapew-
niając tylko części do naprawy w ramach obowiązującej 
gwarancji,

• urządzenia używanego na okres 6. miesięcy od dnia 
zakupu, zapewniając tylko części do naprawy w ramach 
obowiązującej gwarancji, oraz na części zamienne na 
okres 6. miesięcy od dnia zakupu. 

5. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Podstawą rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego jest ważna 

oraz prawidłowo wypełniona Karta Gwarancyjna.
7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych podczas trans-

portu - widocznych przy odbiorze. Towar należy rozpakować 
w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia 
spisać z kurierem protokół szkody. Fakt ten należy zgłosić do 
Sprzedawcy tego samego dnia lub do końca następnego dnia 
roboczego.

8. Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia gazowe, siłowe 
oraz zmywarki jest dokonanie montażu i przeglądów urządze-
nia przez autoryzowany lub certyfikowany serwis, posiadający 
ważny identyfikator wydany przez Gwaranta. 

9. Warunkiem utrzymania gwarancji jest używanie do urządzeń 
środków chemicznych zalecanych przez Producenta.

10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na 
skutek: 
• niewłaściwego montażu urządzenia lub montażu dokona-

nego przez osoby bez uprawnień i certyfikatu serwisowego 
GWARANTA, 

• niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi 
użytkowania sprzętu, 

• uszkodzenia i wad powstałych podczas napraw przez 
osoby nie uprawnione lub ingerowanie w konstrukcję 
urządzenia, 

• uszkodzenia i wad, które powstały na skutek działania 
czynników zewnętrznych takich jak przepięcia w sieci, 
wyładowania atmosferyczne itp.

• niewłaściwej regulacji dozowania plynów w zmywarkach, 
• mechanicznego uszkodzenia części oraz ich zakamieniena,

• nie wykonawanie przeglądów urządzeń gazowych zgodnie 
z obowiązkiem prawnym, wynikajacym z artykułów 61 i 62 
„Prawa budowlanego” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Dz. 
U. Nr 89. poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami), która 
mówi, iż na użytkownikach instalacji i urządzeń gazowych 
ciąży stały (minimum raz w roku) obowiązek wykonywania 
przeglądów i kontroli związanych z zapewnieniem bezpie-
czeństwa ludziom i obiektom.

11. Gwarancji nie podlegają elementy, których normalne fizycz-
ne zużycie następuje przed upływem okresu gwarancyjnego 
(w szczególności: uszczelki, żarówki, części szklane i z tworzywa, 
jelitka, sprężyny, itp). 

12. Ochrona gwarancyjna nie jest udzielana w przypadku zagu-
bienia wypełnionej po montażu karty gwarancyjnej, chyba, że 
Klient wykaże w inny niewątpliwy sposób, iż urządzenie zostało 
zamontowane i było serwisowane przez certyfikowany serwis 
GWARANTA.

13. GWARANT ponosi odpowiedzialność za zgodność sprzedawane-
go urządzenia z ofertą przedstawioną Klientowi. W przypadku 
stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności, Klient ma prawo od-
mówić odbioru towaru. Zwrot towaru może nastąpić wyłącznie 
w oryginalnym opakowaniu Producenta. Fakt zwrotu towaru 
Klient, zobowiązany jest zgłosić do Sprzedawcy towaru, tego 
samego dnia lub do końca następnego dnia roboczego.

14. Klient zobowiązany jest do składania wszelkich zgłoszeń gwa-
rancyjnych bezpośrednio do Sprzedawcy towaru w ciagu 3 dni 
roboczych od momentu stwierdzenia usterki.

15. GWARANT jest zobowiązany do naprawy urządzenia lub wymia-
ny części w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia następnego po 
otrzymaniu zgłoszenia w przypadku naprawy na miejscu, lub 14 
dni roboczych liczonych od dnia następnego od daty odbioru 
urządzenia przez Gwaranta. 

16. W wyjątkowych okolicznościach czas naprawy urządzenia lub 
wymiany części może ulec wydłużeniu. 

17. Klient zobowiązuje się udostępnić GWARANTOWI urządzenie 
wraz z oryginalną, prawidłowo wypełnioną Kartą Gwarancyj-
ną, celem usunięcia wady. Koszt wysyłki i dostarczenia przy 
uznanej naprawie gwarancyjnej ponosi GWARANT. Urządzenie 
przysłane do GWARANTA powinno być wyczyszczone i zapako-
wane w sposób zabezpieczający urządzenie przed uszkodze-
niem podczas transportu. Produkty o wadze poniżej 35 kilo-
gramów GWARANT odbiera i transportuje do miejsca naprawy 
we własnym zakresie i na swój koszt. Naprawy gwarancyjne 
produktów o wadze powyżej 35 kilogramów realizowane są 
w siedzibie Klienta.

18. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył 
uprawnionemu z gwarancji zamiast urządzenia wadliwego 
urządzenie wolne od wad, albo dokonał istotnych napraw urzą-
dzenia, termin gwarancji na nowe urządzenie lub naprawione 
wynosi 24 miesiące. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków 
Gwarant wymienił części w urządzeniu na nowe, termin gwa-
rancji każdej wymienionej części wynosi 6 miesięcy.

19. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania wymiany 
części lub naprawy urządzenia na wolne od wad. 

20. Strony wyłączają możliwość przeniesienia jakichkolwiek 
uprawnień z gwarancji na osoby trzecie.
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