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Karta gwarancyjna na usługi 

świadczone przez „PROMUS 

Katowice” Sp. z o.o. z siedzibą  

w Sosnowcu 

 

 „PROMUS Katowice” Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu udziela gwarancji na wykonane 

usługi, sprzedane lub dostarczone w ramach umowy dostawy wyroby w zakresie wad 

fizycznych. „PROMUS Katowice” Sp. z o.o. jako gwarant oświadcza, że wykonane przez niego 

lub przez niego dostarczone towary, a także wykonane usługi zostały wykonane prawidłowo, 

zgodnie z Umową, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową do Umowy, a także 

zgodnie z najlepszą wiedzą gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy 

technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi w tym zakresie Polskimi 

Normami. Poprzez niniejszą gwarancję, Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialność za 

wady powstałe na skutek niezachowania przez Gwaranta należytej staranności. 

 

Uprawniony z gwarancji: Nabywca towaru / usługi jak również każdy podmiot, na rzecz 

którego nabywca przelał swoje prawa i obowiązki wynikające  

z Umowy, a także następca prawny nabywcy, zwany ogólnie  

w dalszej części użytkownikiem. 

 

Warunki gwarancji: 

1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. 

2. Nabywca towaru lub usługi zobowiązany jest do sprawdzenia jakości dostarczonego 

towaru lub wykonanej usługi w terminie 2 dni od daty dostarczenia towaru lub od daty 

odebrania usługi i powiadomienia gwaranta o ewentualnych wadach nie później niż  

w terminie 48 godzin od stwierdzenia wady. O wadach ukrytych użytkownik 

zobowiązany jest powiadomić gwaranta niezwłocznie, jednakże nie później niż  

w terminie 72 godzin od wykrycia wady. Uchybienie wskazanym terminom powoduje 

utratę uprawnień gwarancyjnych. 

3. Zgłoszenie wady lub usterki może być dokonane w formie pisemnej listem poleconym 

na adres gwaranta: Promus Katowice Sp. z o.o., ul. Społeczna 8A, 41-214 Sosnowiec 

lub pocztą elektroniczną na adres: info@promus.katowice.pl. 

4. Zawiadomienie powinno zawierać wykaz dostrzeżonych wad lub opis usterki oraz 

zawierać wskazany przez użytkownika termin na usunięcie wady lub usterki. Gwarant 

jest zobowiązany odpowiedzieć pisemnie na zgłoszenie gwarancyjne w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia, przy czym brak odpowiedzi oznacza uwzględnienie 

reklamacji. 

5. Gwarant zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszenia i ustalenia przyczyn 

wystąpienia wady lub usterki. 

6. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku zaniechania przez 

użytkownika realizacji obowiązków serwisowych w okresie gwarancyjnym. 
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7. Gwarancji nie podlegają wady lub uszkodzenia będące wynikiem nadmiernej bądź 

nieprawidłowej eksploatacji sprzedanego towaru, a także spowodowane 

użytkowaniem w sposób sprzeczny z warunkami lub parametrami użytkowania 

podanymi przez gwaranta. 

8. Ponadto gwarancji nie podlegają: 

a) Uszkodzenia mechaniczne, 

b) Uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia (zużycie materiałów 

eksploatacyjnych lub części podlegających zużyciu), 

9. Elementy handlowe (nabyte przez Gwaranta) są objęte gwarancjami producentów,  

10. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą dokonania odbioru usługi wykonanej przez 

„PROMUS Katowice” Sp. z o.o. lub z chwilą wydania towaru. 

11. W okresie gwarancji, w zakresie wad lub usterek stwarzających zagrożenie dla zdrowia 

lub życia użytkownika, serwis gwaranta przystąpi do usunięcia awarii w terminie 48 

godzin od potwierdzenia zgłoszenia reklamacji, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 

Natomiast w przypadku wystąpienia wady lub usterki niestwarzającej zagrożenia dla 

zdrowia lub życia użytkownika, gwarant zobowiązuje się usunąć wadę lub usterkę w 

terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady lub usterki, chyba, że usunięcie wady lub 

usterki w tym terminie nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od gwaranta. 

W takiej sytuacji strony ustalą inny termin usunięcia wady lub usterki. 

12. Usunięcie wady lub usterki przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie. 

13. W przypadku stwierdzenia usterki lub uszkodzenia powstałego z przyczyn użytkownika, 

gwarant obciąży użytkownika kosztami dojazdu serwisu i naprawy usterki lub 

uszkodzenia, a użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty kosztów dojazdu i serwisu 

gwaranta w terminie 14 dni od otrzymania faktury pod rygorem utraty uprawnień 

gwarancyjnych i naliczeniem należnych odsetek za opóźnioną zapłatę. 

 

Powyższe warunki zostały zatwierdzone przez Zarząd Spółki „PROMUS Katowice” Sp. z o.o. 

z siedzibą w Sosnowcu i obowiązują od dnia 01.08.2021 do odwołania oraz wraz z Ogólnymi 

Warunki Sprzedaży, Dostaw i Płatności "PROMUS Katowice" Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu 

stanowią nieodłączną część dokumentacji każdego zamówienia. 

 

 

Data wystawienia dokumentu Gwarancji: ………………………………………. 

 

 

 

Podpis Gwaranta: …………………………………………………………………………….. 


