
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROTOKOŁU REKLAMACYJNEGO 

 

1. Zgadzam się na przetwarzanie moich / firmowych danych osobowych w celu poprawnego 

prowadzenia towaru na reklamacji.  

2. Przedmiotem gwarancji zostają objęte ukryte wady materiałowe i konstrukcyjne.  

3. Serwis firmy Autona Dystrybucja Sp. Z O.O. zobowiązuje się do złożenia odpowiedzi na reklamacje 

w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od chwili dostarczenia urządzenia/narzędzia pod adres: 

Autona Dystrybucja SP. Z O.O. ul. Witosa 74 33300 Nowy Sącz. W przypadku urządzeń 

ponadgabarytowych powyżej 30 kg w terminie 14 dni od chwili dokonania oględzin przez 

autoryzowany serwis producenta  

4. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 30 dni 

roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. Termin ten może być wydłużony, gdy naprawa 

będzie wymagała sprowadzenia części zamiennych lub wysłanie towarów do specjalistycznych 

serwisów.  

5. Dostarczany do serwisu towar musi być kompletny.  

6. Unieważnienie gwarancji następuje gdy:  

1. brak lub błędnie wypełniony protokół reklamacyjny dostępny w zakładce /protokół reklamacyjny/ 

na stronie www.autona.pl  

2. zakupione narzędzie, urządzenie zostało użyte niezgodnie z przeznaczeniem (nieprawidłowa 

instalacja i obsługa)  

3. zakupione urządzenie zostało niewłaściwie zamontowane, niezgodnie z warunkami zabudowy - 

podnośniki,  

4. urządzenie uległo uszkodzeniu mechanicznemu, chemicznemu, termicznemu lub celowo je 

uszkodzono i wywołano w nimi tym samym wady 

5. urządzenie/narzędzie było opakowane lub transportowane w sposób umożliwiający jego 

uszkodzenie w transporcie do serwisu,  

6. narzędzie było modyfikowane lub naprawiane przez nieautoryzowany serwis lub próbowały go 

naprawiać osoby nieuprawnione,  

7. narzędzie było użytkowane od momentu gdy wystąpiło w sposób widoczny ewentualne 

uszkodzenie,  

8. narzędzie współpracowało z nieodpowiednim osprzętem lub było przeciążone,  

9. Gwarancja nie obejmuje wymiany części, które uległy naturalnemu zużyciu na skutek ich 

skończonej trwałości.  

10. Należy przestrzegać zasad obsługi i bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi i Przepisów 

Bezpieczeństwa Pracy.  

11. Firma Autona Dystrybucja Sp. Z O.O. nie ma obowiązku dostarczenia Nabywcy zastępczego 

sprzętu na czas trwania naprawy.  

http://www.autona.pl/


12. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie bezpośredni nabywca sprzętu. Dalsze zbycie sprzętu nie 

powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę.  

13. Firma Autona Dystrybucja Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę na mieniu lub 

zdrowiu wynikłą z użytkowania narzędzia, a stanowiącą następstwo jego użytkowania niezgodnego z 

jego przeznaczeniem lub warunkami eksploatacyjnymi ustalonymi przez producenta.  

14. Firma Autona Dystrybucja Sp. z o.o. nie odpowiada za bezpośrednie i pośrednie szkody i straty 

związane z użyciem lub niemożliwością użycia narzędzia  

15. Obowiązki Serwisu Firmy AUTONA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.  

16. Serwis firmy AUTONA zobowiązuje się do informowania Klienta o kosztach napraw pisemnie 

przed dokonaniem naprawy z wyszczególnionym wykazem podzespołów do wymiany.  

17. Obowiązki Klienta  

18. Klient zobowiązuje się do wydania decyzji o naprawie / rezygnacji w ciągu 14 dni od momentu 

otrzymania kalkulacji naprawy. W przypadku braku zgody na piśmie, po upływie 14 dniowego okresu 

serwis AUTONA traktuje to jako brak zgody na naprawę i odsyła urządzenie do Klienta na jego koszt. 

W PRZYPADKU NIEODEBRANIA URZĄDZENIA W TERMINIE 2 MIESIĘCY OD DATY PRZYJĘCIA DO 

SERWISU, FIRMA Autona Dystrybucja SP. Z O.O. BĘDZIE NALICZAŁA KOSZTY MAGAZYNOWANIA W 

WYSOKOŚCI 2 PLN NETTO ZA KAŻDY DZIEŃ A PO 3 MIESIĄCACH MAGAZYNOWANIA URZĄDZENIE 

ZOSTANIE ZEZŁOMOWANE. 


