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KARTA GWARANCYJNA 

 
 
Model: ________________________ 
 
Nr produkcji: ___________________ 
 
Nr seryjny: _____________________ 
 
Data sprzedaży: _________________ 
 
 
Dla niniejszego urządzenia udzielamy użytkownikowi, obok ustawowo przewidzianych 
świadczeń wynikających z umowy kupna,  gwarancji na następujących warunkach: 
 
1. Okres gwarancji wynosi: 
a) 12 miesięcy dla narzędzi użytkowanych w działalności gospodarczej (zawodowej), 
np. w przemyśle lub rzemiośle, których zakup na potrzeby prowadzonej działalności 
gospodarczej (zawodowej) jest udokumentowany fakturą, 
b) 24 miesiące dla narzędzi użytkowanych w celach konsumenckich (niezawodowych), 
np. w domu, których zakup na potrzeby konsumenckie (niezawodowe) jest 
udokumentowany paragonem fiskalnym. 
Okres gwarancji w każdym przypadku liczy się od dnia sprzedaży narzędzia (daty 
sprzedaży na fakturze lub na paragonie fiskalnym). 
 
2. Dla wszystkich zakupionych narzędzi AEG okres gwarancji w krajach wymienionych 
na www.aeg-powertools.eu może zostać wydłużony do 3 lat. Warunkiem uzyskania 
wydłużonej gwarancji jest zarejestrowanie on-line nowo zakupionego narzędzia w 
ciągu 30 dni od dnia zakupu. Zainteresowani przedłużeniem gwarancji użytkownicy 
końcowi wyrażają zgodę na przechowywanie ich danych zamieszczonych w 
formularzu. 
Dowodem posiadania przedłużonej gwarancji jest wydrukowany formularz 
potwierdzenia rejestracji (otrzymany drogą mailową) oraz oryginalny dowód zakupu 
potwierdzający datę sprzedaży. 
Akumulatory, ładowarki jak i osprzęt nie podlegają wydłużonej gwarancji. 
 
 

Pięczątka sprzedawcy 
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W ramach gwarancji gwarant: 
a) Usunie usterki uznane za gwarancyjne przez autoryzowany serwis. 
b) Pokryje koszt części zamiennych i robocizny niezbędnych do wykonania naprawy. 
c) Przedłuży okres gwarancji o czas naprawy 
 
3. Warunkiem dokonania obsługi gwarancyjnej jest użytkowanie i przechowywanie 
sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.  
 
UWAGA! Narzędzia mogą współpracować tylko z agregatami prądotwórczymi 
posiadającymi układ stabilizacji parametrów pracy. 
 
W szczególności należy zwrócić uwagę na: 
a) nie przekraczanie dopuszczalnych obciążeń 
b) prawidłowość instalacji elektrycznej 
c) ochronę przed wilgocią 
d) konserwację i utrzymanie sprzętu w czystości 
e) dla młotów udarowo-obrotowych i kujących (nie dotyczy młotów w systemie SDS 
Plus) należy dokonać w serwisie autoryzowanym przeglądu gwarancyjnego w terminie 
nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty zakupu lub dokonania ostatniego przeglądu 
gwarancyjnego. Przegląd gwarancyjny odbywa się na koszt gwaranta, z tym, że koszt 
materiałów (smar, uszczelnienia itp.) zużytych do przeglądu oraz koszt transportu do 
przeglądu spoczywa na użytkowniku. 
 
4. Gwarancja wygasa, jeżeli zostanie stwierdzone, że użytkownik demontował lub 
przerabiał sprzęt oraz gdy karta gwarancyjna nie została wypełniona prawidłowo, bądź 
została zagubiona. 
 
5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z: 
a) winy użytkownika oraz zdarzeń losowych.(np. zawilgocenie lub zalanie sprzętu) 
b) przeciążenia (np. spalony wirnik lub stojan) i kontynowania pracy narzędziem 
niesprawnym. 
c) wymiany zestawu naprawczego do młotków elektropneumatycznych. 
d) eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi oraz w warunkach szkodliwych dla 
izolacji elektrycznej (praca w dużym zapyleniu narzędziami ogólnego stosowania) 
e) normalnego wyeksploatowania narzędzia, mechanicznego uszkodzenia elementów 
(złamanie, zgniecenie) 
f) normalnego zużycia elementów np. szczotek, smarów, uszczelnień, kół zębatych, 
części z gumy itp. 
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g) stosowania niewłaściwych akcesoriów - niezaleconych przez producenta narzędzia. 
np. niewyważone szczotki druciane do szlifierek kątowych. 
 
6. W ramach gwarancji sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu skutków 
usterki np. wyrządzonych szkód lub strat w zyskach. 
 
7. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień 
kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 
 
8. Warunki gwarancji mogą być zmienione tylko w sposób pisemny. 
 
9. Termin naprawy wynosi maksymalnie 14 dni od daty dostarczenia do serwisu.                    
W wyjątkowych sytuacjach np. narzędzia importowane w ilościach jednostkowych, 
termin ten może ulec wydłużeniu. 
 
10. W przypadku reklamacji prosimy o dostarczenie kompletnego elektronarzędzia                           
z dokładnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu wraz z dokładnym 
opisem usterki osobiście lub przesyłką kurierską do jednego z autoryzowanych 
punktów serwisowych w Polsce. 
 
Gwarant: Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  
ul. 17 Stycznia 45A, 02-146  Warszawa.  
Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski i obejmuje narzędzia zakupione 
przez użytkownika końcowego na terenie Polski, które zostały wcześniej 
wprowadzone do obrotu na terenie Polski przez Techtronic Industries Eastern Europe 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
 
 

Akceptuje warunki gwarancji:  ________________________________ 
podpis nabywcy 

 
 

CENTRALNY SERWIS GWARANCYJNY: 
KJB Technik Sp. z o.o.  
ul. Kolumbijska 5 
01-991 Warszawa 
tel. (22) 865-58-00 
serwis@kjbtechnik.pl 
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Zapisy autoryzowanego punktu serwisowego AEG: 

 

 

Data 
przyjęcia

Charakter 
uszkodzenia, 

przyczyna

Sposób naprawy, 
numer zlecenia

Numer artykułu 
wymienionej 

części

Data 
naprawy

Nowy termin 
gwarancji

Podpis 
pieczątka


