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GWARANCJA K-M IMPORT 
 

1. Na podstawie kodeksu cywilnego „K-IM Import Kożuchowski-Marciniak spółka jawna” z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 31, 64-

932 Stara Łubianka, zwana dalej Gwarantem udziela Nabywcy gwarancji jakości na prawidłowe działanie następujących elementów 

pędnych sprzedanego pojazdu tj.: silnik tj.: blok silnika, głowica silnika, korbowody, tłoki, wał korbowy, bez osprzętu takiego jak: 

czujniki, wiązki wtryskowe, wtryski, turbiny, zawory itp., skrzynia biegów tj.: przekładnie, wałki bez układu elektro pneumatycznego, 

bez sprzęgła itp. oraz tylny most tj.: przekładnia główna i mechanizm różnicowy bez osprzętu takiego jak : łożyska, piasty itp. 

 

2. Jeżeli towar sprzedawany jest dla celów związanych z działalnością gospodarczą, wówczas na podstawie art. 558 § 1 kc 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona. 

 

3. Gwarancja udzielana jest wyłącznie Nabywcy określonemu w niniejszych warunkach gwarancyjnych i ma charakter nieprzenoszalny. 

Gwarant nie jest zobowiązany do usunięcia wad elementów określonych w pkt. 1, jeżeli dokument gwarancyjny zostanie 

przedstawiony przez inną osobę niż Nabywca. 

 

4. Okres trwania gwarancji to 6 miesięcy i rozpoczyna się od dnia wydania pojazdu. Natomiast w przypadku braku daty odbioru pojazdu 

gwarancja funkcjonuje od dnia wystawienia za pojazd faktury VAT. 

 

5. Gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w pojeździe, które nie są wynikiem nieprawidłowego użytkowania oraz 

nieprawidłowego serwisowania pojazdu. 

 
6. W przypadku wykrycia wady Nabywca musi o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Gwaranta drogą elektroniczną lub telefoniczną. 

 
7. Ujawnione w okresie gwarancji wady uniemożliwiające eksploatację pojazdu zgodnie z przeznaczeniem Gwarant zobowiązuje się 

usunąć w terminie 14 dni od dnia dostarczenia pojazdu do siedziby firmy Gwaranta. W wyjątkowych przypadkach okres ten może 

wydłużyć się z przyczyn niezależnych od Gwaranta. Naprawa w innym serwisie wskazanym przez Nabywcę jest możliwa tylko w 

momencie ustalenia maksymalnej kwoty naprawy. 

 

8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które są wynikiem: zdarzeń powypadkowych, niezgodnego z instrukcją użytkowania pojazdu, złą 

techniką jazdy, wskutek działania siły wyższej, zaniechania serwisowania pojazdu, umyślnych uszkodzeń mechanicznych, ingerencji w 

objęte gwarancją elementy „na własną rękę” lub w niewyspecjalizowanych warsztatach oraz nieprawidłowego montażu do nich 

dodatkowego osprzętu. 

 

9. Gwarancja nie pokrywa kosztów pośrednich związanych ze szkodą tj. koszty holowania, transportu jak i strat spowodowanych 

przestojem pojazdu. 

 

10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Gwarant może obciążyć Nabywcę kosztami serwisowymi (tj. m.in.: ekspertyza, materiały, 

transport). 
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