DOKUMENT GWARANCYJNY
I.

Sprzedawca - Gwarant:

Michał Bajerski i Bogusław Bajerski, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej
pod firmą BogiGolf Spółka Cywilna Michał Bajerski, Bogusław Bajerski z siedzibą na ul. Żwirowej 2,
43-512 Kaniów, NIP: 6521722874, tel. 509247368, e-mail: sklep@bogigolf.com.pl
II. Czas trwania gwarancji:
Dwa lata, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
III. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej:
Gwarancja obowiązuję na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem
postanowień pkt. V.1.
IV. Uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady
1. Gwarant zobowiązuje się, że w okresie trwania gwarancji wykona nieodpłatnie:
a. inspekcji zespołu hamulcowego wraz z ewentualnym usunięciem wszelkich luzów na
lince hamulcowej. Inspekcja przeprowadzona będzie przez przeszkolonych
serwisantów na podstawie norm producenta.

b. inspekcji

elementów ruchomych, połączonej ze smarowaniem. Inspekcja
przeprowadzona będzie przez przeszkolonych serwisantów na podstawie norm
producenta.

c. rekomendacji części eksploatacyjnych do wymiany. Rekomendacja przeprowadzona
będzie na podstawie norm producenta i przedstawiona zostanie w formie
pisemnej lub elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej
d. wymiany/serwisu wszystkich części eksploatacyjnych, tj. układu hamulcowego, łożysk
w kołach, elementów (śrub, dźwigni i przycisków) mechanizmu składającego wózek
(bez kosztu zakupu nowych części, jeśli ich wymiana zostanie zarekomendowana)

e. oceny ogólnej stanu technicznego wózka z informacjami/wskazówkami, co do
maksymalnie efektywnego i bezpiecznego użytkowania. Ocena przeprowadzona

na podstawie norm producenta i przedstawiona zostanie w formie
pisemnej lub elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej
będzie

2. Czynności opisane w pkt. 1 powyżej będą odbywały się w siedzibie gwaranta.

3. W przypadku chęci skorzystania z gwarancji, kupujący winien powiadomić o tym gwaranta
drogą mailową na adres sklep@bogigolf.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu + 48
32 2157321.

4. Gwarant zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z niniejszej gwarancji w terminie do
14 dni od dnia dostarczenia przedmiotu sprzedaży, a następnie odesłać na adres klienta.
5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu sprzedaży od dnia jej
wydania gwarantowi do dnia jej odebrania przez nabywcę ponosi gwarant.
V. Wyłączenia

1. Gwarancja nie obejmuje kosztów odbioru i dostarczenia (transportu) wózka do i z siedziby
gwaranta. Za wcześniejszym uzgodnieniem gwarant zapewni jednak transport za odrębnym
wynagrodzeniem w wysokości 25zł brutto od klienta do siedziby gwaranta i 25zł brutto od

siedziby gwaranta do klienta (tj. łącznie 50zł brutto w obie strony). Koszty transportu z lub
poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej uzgadnianie są indywidualnie.
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie zobowiązania opisane w pkt. IV. W szczególności niniejszego
dokumentu nie należy traktować jako gwarancji jakości w rozumieniu art. 577 § 3 Kodeksu
cywilnego.
VI. Informacje końcowe:
1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
2. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie
od uprawnień wynikających z gwarancji.
3. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu
rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg
terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia
sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania
obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
4. W sprawach nie uregulowanych w dokumencie gwarancyjnym stosuje się przepisy art. 577 i
nast. Kodeksu cywilnego.

