
Regulamin serwisu letniego 
 

§1 
W chwili przyjęcia zlecenia Serwisant może na podstawie wstępnych oględzin sprzętu określić 
szacunkowy lub całkowity koszt naprawy oraz planowany jej termin. W przypadku, gdy nie da się 
bez szczegółowych oględzin sprzętu określić zakresu prac, ceny lub terminu zakończenia prac 
serwisowych, Serwis ma prawo do udzielenia Klientowi w/w informacji w terminie do 7 dni roboczych 
od dnia przyjęcia zlecenia. Informacja taka może być udzielona osobiście lub za pomocą innych 
dostępnych środków komunikacji i po akceptacji przez Klienta jest wiążąca dla obydwu stron. 

 
§2 

W chwili powierzenia sprzętu do naprawy Klient otrzymuje wydruk z kodem kreskowym, 
identyfikującym sprzęt oraz ustaloną ceną za usługę i datą odbioru. W przypadku, gdy Serwisant  
nie jest w stanie w chwili przyjęcia sprzętu do serwisu określić kosztów, zakresu prac lub daty 
odbioru, wtedy Klient otrzymuje wydruk z kwotą za usługę w wysokości 200 zł oraz 14-dniowym 
terminem odbioru, przy czym realna wartość naprawy oraz termin zakończenia prac ustalany jest w 
terminie określonym w §1. 
 

§3 
 Serwis zobowiązuje się do wykonania zakresu prac w cenie i terminie ustalonym z Klientem. 
 

 
§4 

Serwis nie odpowiada za ukryte wady sprzętu. Serwis nie odpowiada także za takie uszkodzenia, o 
których nie został poinformowany i nie wchodzą one w zakres ustalonych obustronnie prac 
naprawczych. 

 
§5 

Serwis wykonuje usługi w taki sposób, aby maksymalnego wydłużyć żywotności serwisowanego 
sprzętu.  

 
§6 

Serwis nie wykonuje usług na poczekaniu (za wyjątkiem indywidualnych ustaleń z Klientem)  
 

§7 
Sprzęt dostarczany do serwisu powinien być wolny od kurzu, błota, oraz tłustych substancji.  

 
§8 

Serwisant może odmówić przyjęcia sprzętu, lub może naliczyć dodatkową opłatę za jego 
przygotowanie do serwisowania, jeżeli jego stan opisany w pkt. 5 jest nie do zaakceptowania.  

 
§9 

Serwisant może odmówić przyjęcia sprzętu, który jest kiepskiej jakości i jego naprawa mogła by nie 
przynieść oczekiwanych rezultatów. 

 
§9 

Po wykonaniu usługi serwis może poinformować Klienta o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości 
SMS.  

 
§10 

Klient powinien odebrać sprzęt z serwisu w terminie do 3 dni od uzgodnionego terminu odbioru. Po 
przekroczeniu terminu odbioru serwis może pobrać opłatę w wysokości 2zł za każdy dzień 
przechowywania sprzętu. Opłata jest naliczana od dnia następującego po uzgodnionym terminie 
odbioru.  



 
§11 

Nieodebranie sprzętu w ciągu 3 miesięcy od umówionej daty odbioru, zgodnie z art. 180 k.c. w 
związku z art. 60 k.c., serwis potraktuje jako wolę wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem 
sprzętu za porzucony i w dalszej kolejności zostanie przez serwis zutylizowany.  

 
§12 

Klient oddając sprzęt do naprawy akceptuje niniejszy regulamin. 
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