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(miejscowość i data)

Dane firmy: 

Tel. kontaktowy:
Adres zwrotny: 

SEM POLSKA
Ul. Chrobrego 145/147

87-100 Toruń

Pismo reklamacyjne

Składam  reklamację  na  towar: 
………………………………………………………………………………………………………………………..

Opis uszkodzenia:

………………………………..…….………………………………..…….………………………………..…….
……………………………….

………………………………..…….………………………………..…….………………………………..…….
……………………………….

Zasady reklamacji

1. Urządzenie musi zawierać oryginalne i nieuszkodzone tabliczki znamionowe zawierające czytelne dane urządzenia.
2. Towar musi zostać doręczony z wypełnionym pismem reklamacyjnym.
3. Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwego użytkowania, dokonywania demontażu, przeróbki lub wymiany części  

bez pisemnej zgody Sprzedawcy.  Sprzedawca może upoważnić  pisemnie Kupującego do dokonania we własnym zakresie 
drobnych  napraw bez  utraty  uprawnień gwarancyjnych (w takim przypadku  uzgodnione koszty  naprawy leżą po stronie  
Sprzedającego). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za urządzenie użyte w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i 
właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz  
w wyniku niezachowania zasad eksploatacji określonych w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz informacji zawartych w 
katalogach produktów Sprzedawcy.

4. Sprzedawca decyduje czy wadliwą rzecz należy naprawić czy wymienić.
5. Na podstawie art.558 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy.
6. Okres gwarancyjny na naprawiane lub wymieniane części  urządzenia przedłuża się  o czas,  w którym dokonywana była  

naprawa/wymiana.  Czas  naprawy/wymiany  liczony  jest  od  daty  nadania  reklamowanej  przesyłki  do  Sprzedawcy  lub 
osobistego  odbioru  do  daty  odbioru  przez  Kupującego  naprawionego/wymienionego  urządzenia.  Jeśli  odbiór  zostanie 
opóźniony z winy Kupującego, okres gwarancji przedłuża się do daty poinformowania Kupującego o gotowości do odbioru.

7. Demontaż i montaż urządzenia na maszynie nie jest prowadzony przez Sprzedawcę, a jego koszt leży po stronie Kupującego
8. W  przypadku  wysyłki,  klient  ma  obowiązek  zabezpieczyć  towar  na  czas  transportu.  Firma  SEM  POLSKA  nie  ponosi 

odpowiedzialności za uszkodzenie towaru w trakcie wysyłki.
9. Gwarancja obowiązuje Sprzedawcę tylko wobec pierwszego Kupującego. Tak więc Sprzedawca pokrywa koszty transportu 

wskazanym przez siebie przewoźnikiem wyłącznie z i do siedziby Kupującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wskazanej na  
dokumencie dostawy w momencie realizowania transakcji sprzedaży. W przypadku konieczności odbioru urządzenia z miejsca 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Sprzedawca wskaże Kupującemu firmę spedycyjną, za pośrednictwem której, zostanie 
odebrane  i  przewiezione  wadliwe  urządzenie.  Koszt  załadunku  i  rozładunku  w  siedzibie  Kupującego  pokrywa  Kupujący.  
Kupujący  odpowiada  za  przygotowanie  urządzenia  do  odbioru  przez  Sprzedawcę.  Koszt  transportu  pokrywa  Sprzedawca 
wyłącznie  w przypadku,  gdy  transport  odbywa się  za  pośrednictwem wskazanego przez  Sprzedającego przewoźnika.  W 
przypadku wysyłki za pośrednictwem innego przewoźnika niż wskazany przez odbiorcę, koszt transportu pokrywa Kupujący.

10. Jeśli na podstawie sprawdzenia reklamowanego urządzenia Sprzedawca uzna, że uszkodzenie nie podlega gwarancji, bądź 
towar okaże się sprawny, wszystkie koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji (w tym koszty transportu w obie strony oraz  
koszty  pracy  serwisanta)  poniesie  Kupujący  w  terminie  stosowanym  dla  rozliczeń  miedzy  stronami,  licząc  od  daty 
powiadomienia o nie-uznaniu gwarancji.

.......................................................
(podpis osoby składającej reklamację)


