
Procedura zamówienia części zamiennych.

Zamówienia  należy  składać  na  adres  serwis@rmgastro.pl w  zamówieniu  powinien  być  dokładnie
określony:

 model urządzenia
 nr seryjny urządzenia
 rok produkcji

W przypadku braku możliwości  określenia  modelu z  tabliczki  znamionowej należy dołączyć zdjęcie
bądź nr faktury, na której urządzenie zostało zakupione.

Części powinny być określone dokładnymi kodami z rysunku technicznego dostępnego na naszej stronie
dla zalogowanych Partnerów handlowych. Jeśli z jakiegoś powodu rysunek ten nie jest dostępny serwis
przesyła konkretny schemat urządzenia na @ po wcześniejszej prośbie, bądź kontaktuje się telefonicznie
z osobą zamawiającą.

Po  weryfikacji  zamówienia  dział  serwisu  wstawia  zlecenie  sprzedaży  do  systemu,  z  którego
automatycznie jest wysyłana informacja z datą realizacji zamówienia. W przypadku braku możliwości
realizacji zamówienia tego samego dnia pracownik kontaktuje się z zamawiającym i określa najbliższy
możliwy termin realizacji.  

Zamówienia, które wpłyną do godz. 13.00 są realizowane tego samego dnia jeżeli części są dostępne, a
te które wpłynęły później wysyłane są następnego dnia.

Gwarancja

I. Gwarancja na urządzenia

Podstawą  do  udzielenia  gwarancji  na  urządzenie  będzie  prawidłowo  wypełniony  „protokołu
instalacji”, który w terminie 14 dni od daty instalacji musi być dostarczony  do siedziby firmy RM
GASTRO POLSKA.

Producent gwarantuje prawidłową jakość i poprawne działanie urządzenia na okres 12 miesięcy od
dnia instalacji na podstawie pisemnego potwierdzenia na karcie gwarancyjnej.

Gwarancja  obejmuje  uszkodzenia  spowodowane  bezsprzecznie  wadliwym  materiałem  lub
wykonaniem, uniemożliwiające poprawne funkcjonowanie urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje:

 żadnych części, które podlegają naturalnemu zużyciu (uszczelki, żarówki, części z tworzywa i
szklane itp.)

 urządzenia  jeśli  podłączone  było  niezgodnie  z  instrukcją  lub  przez  osoby nie  posiadające
odpowiednich uprawnień

 uszkodzeń  spowodowanych  warunkami  atmosferycznymi  (np.  deszcz,  śnieg,  promienie
słoneczne, wysoka wilgotność lub zapylenie, bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury,
wyładowania atmosferyczne)

 zakamienieniem części ( grzałki, bojler)
 uszkodzeń mechanicznych
 uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednią eksploatacją i konserwacją
 uszkodzeń wynikłych z ingerencji w urządzenie przez osoby nieupoważnione
 regulacji dozowników chemii myjącej i nabłyszczającej

Producent  zobowiązuje  się  do  przedłużenia  okresu  gwarancyjnego  o  kolejne  12  miesięcy,  pod
warunkiem dokonania płatnego przeglądu urządzenia po 6 i 12 miesiącach od daty jego instalacji po
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każdym  przeglądzie  protokół  z  usługi  musi  być  dostarczony do  siedziby  firmy  RM  GASTRO
POLSK

II. Gwarancja na części

Firma RM GASTRO POLSKA udziela 3-miesięcznej gwarancji na części nowe od czasu zakupu.
Podstawą do złożenia reklamacji będzie zwrot uszkodzonej części wraz z prawidłowo wypisanym
protokołem wymiany oraz podanym nr faktury zakupu części.

Zgłoszenia gwarancyjne i pogwarancyjne.

Zgłoszenia  napraw należy wypełnić  w formularzu  dostępnym na  stronie  www.rmgastro.pl  w
zakładce „serwis”.

Po przyjęciu zgłoszenia serwis weryfikuje dane i zgłasza do najbliższego autoryzowanego serwisu
z danego regionu w tym samym dniu w godzinach pracy od 8.00-16.00.

Autoryzowany serwis  po otrzymaniu zgłoszenia  kontaktuje  się  z  klientem w celu umówienia
wizyty serwisowej i usuwa usterkę w czasie do 48godz.

Rozliczanie części z napraw gwarancyjnych.

Firma RM GASTRO POLSKA wysyła części do napraw gwarancyjnych wraz z fakturą.
Warunkiem nieodpłatnego uzyskania części jest odesłanie w terminie do 30 dni:

1. Części uszkodzonej
2. Podpisanego przez klienta protokołu z naprawy urządzenia z opisem- modelu, nr seryjnego

urządzenia oraz uszkodzonej i wymienionej części.
3. Potwierdzenia  sprzedaży  urządzenia  (faktura  VAT  lub  protokół  z  montażu  urządzenia

podpisanego przez nabywcę).

Po spełnieniu tych warunków firma RM GASTRO POLSKA będzie weryfikowała uszkodzoną
część i wystawiała dla Państwa fakturę korygującą.
Jeżeli powyższe warunki nie będą spełnione części nie zostaną rozliczone.

UWAGA!

Gwarancji  nie  podlegają  części  podlegające  zwykłemu  zużyciu  jak:  uszczelki,  żarówki,  łożyska,
sprężyny, simeringi oraz części wykonane z tworzywa.

Zgłoszenie reklamacji przesyłki kurierskiej.

Urządzenie  opuszcza magazyn RM Gastro w stanie  nienaruszonym w opakowaniu odpowiednim dla
danego  produktu.  Odbiorca  zobowiązany  jest  do  sprawdzenia  przesyłki  po  jej  otrzymaniu,  oraz
ewentualnego  spisania  protokołu  szkody  (druk  posiada  kurier),  jeśli  urządzenie  zostało  uszkodzone
podczas transportu. Klient do 7 dni ma obowiązek spisać protokół szkody z kurierem i niezwłocznie
poinformować  nadawcę  o  zaistniałej  szkodzie.  Zgłoszenia  po  tym  terminie  i  bez  protokołu  będą
rozpatrywane odmownie a koszt naprawy uszkodzeń zostaje po stronie klienta.

Firma RM Gastro po otrzymaniu prawidłowego zgłoszenia zapewnia wymianę uszkodzonych części lub
wymianę urządzenia.

Wysyłanie paczek

Firma  RM  GASTRO  POLSKA  ponosi  koszt  dostarczenia  części  do  napraw  gwarancyjnych  za
pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą ma podpisaną umowę.



Procedura wysyłki i rozliczenia części:

1. Na zamówione  części  wystawiana  jest  faktura,  do  której  doliczamy koszt  transportu  według
stawek zawartych w umowie ( przesyłka pobranie 20zł netto, przesyłka przelewowa 14zł netto,
przesyłka paletowa 50 - 100zł netto).

2. Po wymianie uszkodzonej części Partner Handlowy w terminie do 30 dni od wystawienia faktury
musi dostarczyć część wraz z prawidłowo wypełnionym protokołem do firmy RM GASTRO na
własny koszt.

3. Po otrzymaniu części serwis RM GASTRO weryfikuje przysłaną część i rozlicza całą fakturę
(korygując część i transport).

4. Gdy Partner Handlowy nie ma podpisanej umowy z firmą kurierską i nie chce ponosić większych
kosztów za dostarczenie przesyłki może zlecić odbiór przesyłki np. (części lub urządzenia do
naprawy)  do  firmy  RM  GASTRO  na  serwis@rmgastro.pl  wypełniając  formularz  odbioru
przesyłki,  który znajduje się na stronie www.rmgastro.pl w zakładce ”serwis”. Po otrzymaniu
formularza na wskazanego emaila zostanie wysłane zlecenie odbioru przesyłki oraz wystawiona
faktura za transport Zlecającemu.

UWAGA!!!
Wszystkie przesyłki, które będą wysyłane do firmy RM GASTRO POLSKA w późniejszym terminie niż
ustalony nie będą rozliczane. Przesyłki wysyłane przez Partnerów Handlowych do firmy RM GASTRO
za pobraniem nie będą przyjmowane, automatycznie będą wracały do Zleceniodawcy.

Zlecający będzie wtedy musiał ponieść koszty zarówno wysyłki jak i zwrotu.


