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Adast Polska Sp. z o.o.  

ul. Wspólna 9,  
45-837 Opole 

 
 

KARTA GWARANCYJNA 
 
Kupujący :  
 
 
NIP  
 
Data zakupu:  Numer dokumentu sprzedaży:  
 
Urządzenie typ:       numer fabryczny:  
      
 
1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na zakupione urządzenie na okres 24 miesięcy 

od daty zakupu. Strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy. 

2. Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie montażu i uruchomieniu 
dostarczonych urządzeń przez Sprzedającego lub inny autoryzowany serwis wskazany 
przez Sprzedającego. 

3. Zgłoszenia awarii można dokonywać telefonicznie  pod wskazanym przez Sprzedającego 
numerem telefonu : +48 603404026 lub pisemnie na adres : adast@adastpolska.pl 

4. W okresie trwania gwarancji, w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej 
prawidłową pracę urządzenia, podjęcie przez Sprzedającego czynności serwisowych 
nastąpi następnego dnia roboczego po zgłoszeniu awarii. Zgłoszenie awarii winno 
nastąpić w formie pisemnej, na następujący adres mailowy Sprzedającego 
adast@adastpolska.pl 

5. W okresie trwania gwarancji, w przypadku stwierdzenia awarii nie uniemożliwiającej 
prawidłowej pracy Urządzenia Strony uzgodnią termin usunięcia takich wad z 
uwzględnieniem czasu potrzebnego na  dostawę materiałów niezbędnych do naprawy. 

6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że reklamacje z tytułu wad fizycznych Urządzenia i z 
tytułu braków ilościowych nie mogą być zgłoszone później niż po upływie 7 dni od dnia 
ich wykrycia. 

7. Sprzedający jest zobowiązany do naprawy uszkodzonego urządzenia lub części 
      lecz nie ma obowiązku ich wymiany na nowe.  
8. Naprawy dokonywane poza serwisem Sprzedającego unieważniają gwarancję. 
9. Gwarancją nie są objęte: 

- wypadki zaistniałe podczas transportu i przeładunku oraz wywołane tym     
     uszkodzenia,   
- uszkodzenie wynikłe z niewłaściwego użytkowania lub niezgodnego z instrukcją 

użytkowania sprzętu a w szczególności uszkodzenia mechaniczne 
- uszkodzenia elektryczne ( brak UPS-a) wynikłe na skutek złego napięcia w sieci 
- uszkodzenia spowodowane zanieczyszczoną instalacją paliwową, obecnością w 

produkcie zanieczyszczeń i wody. 
- gwarancją nie są objęte pistolety nalewcze 
- elementy eksploatacyjne takie jak: żarówki, - świetlówki i podświetlenia, filtry, 

bezpieczniki, paski klinowe, uszczelki obrotowe na wężach, uszczelnienia gumowe i 
inne  

- samowolne dokonane przez Kupującego lub inne osoby nieupoważnione naprawy, 
przeróbki lub zmiany konstrukcyjne 
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10. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za instalację elektryczną i technologiczną na 
stacji paliw tzn., że instalacja ta jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zasadami technicznymi. 

11. Użycie części zamiennych niedostarczonych przez Sprzedającego unieważnia gwarancję. 
12. W przypadku transportu organizowanego firmę spedycyjną szkody powstałe w trakcie 

transportu pokrywa firma spedycyjna pod warunkiem spisania w czasie odbioru przez 
Kupującego protokołu uszkodzenia przesyłki. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności 
w przypadku braku protokołu. 

13. Wszystkie wadliwe wymieniane w okresie gwarancyjnym części pozostają własnością       
Sprzedającego. 

14. Sprzedający nie ponosi i nie zwraca kosztów ponownej legalizacji urządzeń po naprawie. 
15. Sprzedający nie odpowiada za straty poniesione przez Kupującego bądź Użytkownika 

pośrednio bądź bezpośrednio lub ich konsekwencje włączając straty paliwa. 
W szczególności gwarancja nie obejmuje prawa Klienta do domagania się zwrotu 
utraconych zysków w związku z awarią dostarczonych urządzeń. 

 
Karta Gwarancyjna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Kupujący 
po otrzymaniu i zapoznaniu się z Kartą Gwarancyjną zobowiązany jest do odesłania do 
Sprzedającego podpisany przez Kupującego dokument. W przypadku nie odesłania podpisanej 
Karty Gwarancyjne przez Sprzedającego Kupujący przyjmuje do wiadomości fakt akceptacji 
przez stronę dokumentu 
 
 
     
 
    
 .........................................                                                                 
Data,, podpis Kupującego           Data ,  podpis Sprzedającego 
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Firma wykonująca montaż urządzenia 
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Data, podpis 
 


