
Gwarancja rozruchowa 24 miesiące (24 months)

MOTOCOMPLEX
Kolnica 27c
49-200 Grodków
NIP: 914-145-41-27

Firma MOTOCOMPLEX udziela gwarancji rozruchowej na przedmiot / osprzęt silnika /
skrzynie biegów

…………………………………………………..

Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od dnia zakupu
(wpisać datę zakupu)

……… 2023r.
OPIEKUN: SPRZEDAWCA

….……………….. ………………………

Kod Aktywacyjny skrzynia biegów
…………………….

Kupno za pośrednictwem: Allegro / Infolinia / Odbiór / Sklep internetowy

Warunki gwarancji rozruchowej :
Motocomplex Krystian Wilk udziela odpowiedniej gwarancji na zakupiony przedmiot. Okres gwarancyjny
rozpoczyna się od momentu zakupu towaru, trwa przez okres 12 miesięcy bez limitu kilometrów. Zwrot
towaru jest możliwy przez 14 dni od momentu zakupu. Na zwrot środków za zwrócony towar jest 14 dni
roboczych od momentu jego dostarczenia na siedzibę firmy Motocomplex Krystian Wilk Kolnica 27C,
49-200 Grodków.  Kupujący jest zobowiązany do odesłania zakupionej części na własny koszt. Warunkiem
zwrotu jest posiadanie przez przedmiot plomby (każdy produkt posiada indywidualną plombę oraz jest
oznaczony).  Jeśli produkt podczas trwania gwarancji ulegnie uszkodzeniu, kupujący ma prawo do wymiany
towaru na drugi.  Jeśli zakup był zrealizowany bezpośrednio w siedzibie naszej firmy (nie został zakupiony
poprzez strony internetowe czyli na odległość) zwrot towaru jest niemożliwy. Gwarancja nie obejmuje
zwrotu kosztów związanych z montażem i demontażem, transportem oraz za części dokupione przez klienta.
Warunkiem rozpatrzenia gwarancji jest niezwłoczne formalne zgłoszenie do pracownika firmy oraz
utworzenie dokumentu reklamacji.  Po dostarczeniu towaru do siedziby firmy dział reklamacji ma 10 dni
roboczych na weryfikację zgłoszenia reklamacyjnego przez klienta. W przypadku jeśli klient bez
wcześniejszego kontaktu z pracownikiem działu gwarancji zerwie plombę bądź postanawia na własną rękę
ingerować w zakupiony towar gwarancja nie zostanie uznana. Kupujący od momentu otrzymania towaru ma
14 dni na montaż zakupionego przedmiotu/ów.  Jeśli kupujący przekroczy ten okres bez konsultacji z
pracownikiem gwarancja/ wymiana/ reklamacja/ zwrot może zostać nieuwzględniony. Kupujący odbierający
towar od kuriera bądź w siedzibie naszej firmy, oświadcza iż warunki gwarancji są mu znane i się z nimi
zgadza.  Przedmioty takie jak: silniki, skrzynie, głowice, pompowtryski, wtryski, alternatory, turbiny, pompy
paliwa vacum oraz pokrywy zaworów sprzedajemy w systemie zwrotu starych.

Potwierdzam odbiór zakupionej części w siedzibie firmy
(Podpisuje klient w przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy wraz z datą zakupu)

...........................................................................2023r.
*Niepotrzebne skreślić


