
WARUNKI GWARANCJI W FIRMIE CTS 
 
  1. Firma ”Centrum Tuningu Samochodowego Tomasz Całka” zwana dalej Gwarantem udziela 
Nabywcy gwarancji na zakupiony towar na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży. 
  2. Gwarantujemy prawidłowe działanie zakupionego sprzętu zgodnie z warunkami techniczno-
eksploatacyjnymi. 
  3. Karta gwarancyjna ważna jest tylko wtedy, gdy zostanie całkowicie wypełniona (kod towaru, data 
sprzedaży, pieczęć punktu sprzedaży, podpis Sprzedawcy, czytelny podpis nabywcy akceptującego 
warunki gwarancji). 
  4. Gwarancja przysługuje tylko pierwszemu właścicielowi urządzenia. 
  5. Nie udziela się gwarancji na: 
    -  uszkodzenia powstałe z winy nabywcy, niewłaściwego użytkowania lub nadużywania produktu, 
niedbałość klienta lub stosowanie produktu  
     niezgodnie z jego przeznaczeniem, 
   - użycie niewłaściwych lub niskiej jakości produktów współpracujących z zakupionym sprzętem, 
   - użycie produktów nie mogących współpracować z zakupionym sprzętem, 
   - urządzenia w których zostały uszkodzone plomby gwarancyjne, zostały przeprowadzone przeróbki, 
zmiany, dostrojenia lub naprawy przez osoby nieuprawnione, 
   - urządzenia w których kartę gwarancyjną lub numer seryjny w jakikolwiek sposób zmieniono, 
zmazano, usunięto lub zatarto, 
   - uszkodzenia mechaniczne, 
   - uszkodzeń będących następstwem oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych lub 
termicznych, wynikających z wadliwego i niefachowego montażu oraz uszkodzeń spowodowanych 
niewłaściwym zasilaniem poszczególnych podzespołów towaru. 
  6. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne i elementy podlegające zużyciu w związku z 
normalnym użytkowaniem przedmiotu sprzedaży, w szczególności akumulatory, bezpieczniki, baterie, 
żarówki, etc. 
  7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Nabywca może zostać obciążony przez Sprzedającego 
tzw. kosztami serwisowymi (specjalistyczna ekspertyza, testy etc.). 
  8. Firma CTS nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu współpracującego z zakupionym 
urządzeniem. 
  9. Firma CTS jako Gwarant zastrzega sobie prawo oceny i kwalifikacji uszkodzeń, czy podlegają one 
naprawom gwarancyjnym. 
10. W czasie trwania gwarancji dokonujemy, według naszego uznania, naprawy, wymiany lub zwrotu 
kosztów produktu w zależności od rodzaju uszkodzeń. 
11. W ramach udzielonej gwarancji Gwarant zobowiązuje się do dostarczenia naprawionego towaru lub 
wymiany na inny wolny od wad w terminie 30 dni od daty otrzymania uszkodzonego produktu. Gwarant, 
w wyjątkowych wypadkach, wynikających z przyczyn od niego niezależnych, zastrzega, iż termin 
realizacji reklamacji może zostać wydłużony o dalsze 30 dni – o czym Sprzedawca powiadomi Nabywcę. 
Termin realizacji świadczenia rozpoczyna bieg z chwilą dostarczenia sprzętu do siedziby Gwaranta. 
12. Gwarancja obowiązuje, wtedy, gdy użytkownik poinformuje Sprzedawcę o usterce niezwłocznie po 
jej zauważeniu, a następnie najpóźniej w ciągu 14 dni prześle na koszt własny wypełnioną kartę 
gwarancyjną wraz z wadliwym, reklamowanym produktem w stanie kompletnym. Użycie urządzenia 
powinno być natychmiast przerwane po zauważeniu usterki. 
13. Gwarancja ważna jest wyłącznie z dowodem zakupu (paragonem/fakturą VAT) i kartą gwarancyjną. 
14. Wszelkie dodatkowe koszty, których nie obejmuje gwarancja pokrywa nabywca (np. koszty związane 
z demontażem i montażem oraz dostarczeniem wadliwego sprzętu do serwisu i jego odbiór). Kupujący 
zobowiązany jest do dostarczenia i odebrania sprzętu z siedziby firmy Sprzedawcy na własny koszt 
(przesyłki nadane przez Kupującego „za pobraniem” nie będą odbierane). 
15. W przypadku składania reklamacji i oddawania produktu do Sprzedawcy na gwarancję, który został 
zdemontowany z auta, Sprzedający nie ma obowiązku dostarczenia na czas rozpatrywania gwarancji 
zastępczego sprzętu. 
16. Użytkowanie zakupionego produktu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej karty 
gwarancyjnej. 
17. Warunki gwarancji mają charakter ostateczny. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą 
umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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