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KARTA NAPRAWY 3

nr ramy:
data:
opis naprawy:

KARTA NAPRAWY 1

Ferguson sp. z o.o.
ul. Dworska 1
61-619 Poznań

wytnij i wyślij na adres:
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opis naprawy:
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podpis kupującego
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KARTA IDENTYFIKACYJNA POJAZDU

pieczątka i podpis dealera

TELEFON

KOD POCZTOWY

Oświadczam, że Ferguson Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworskiej 1, 61-619 Poznań zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) poinformowała mnie o:
adresie siedziby i pełnej nazwie spółki, celu zbierania danych, prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a dane wskazane w niniejszym dokumencie przekazuję dobrowolnie.

Administratorem danych osobowych uzupełnionych w Karcie Identyfikacyjnej Pojazdu jest Ferguson spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dworskiej 1, 61-619 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041930, REGON 630254098,
NIP: 7771004488, o kapitale zakładowym w wysokości 850.000,00 PLN. Pełna treść klauzuli informacyjnej RODO: https://e-mio.eu/pl/rodo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie, dla celów poprawnej weryfikacji przez Gwaranta właściciela pojazdu w przypadku zgłoszenia reklamacyjnego, przez Ferguson
sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworskiej 1, 61-619 Poznań i aktualnie znanych w spółce procesorów na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych, Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Poniższą Kartę Identyfikacyjną Pojazdu należy przy zakupie wypełnić, odciąć z książki i wysłać wciągu 7 dni od daty zakupu. Powyższe jest niezbędnym warunkiem uzyskania gwarancji.

Pojazd został przekazany w nienagannym stanie, wraz z kompletem kluczyków, instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną. Jednocześnie potwierdzam zgodność otrzymanych dokumentów, w tym homologacji, ze stanem faktycznym
pojazdu w momencie jego odbioru. Zostałem zapoznany przez Dealera z warunkami prawidłowej eksploatacji. Potwierdzam, że zapoznałem się i akceptuję warunki niniejszej gwarancji.
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podpis właściciela pojazdu

10. Gwarancja nie obejmuje wad pojazdu spowodowanych:
a. nieprzestrzeganiem zasad użytkowania i eksploatacji pojazdu określonych w Instrukcji obsługi pojazdu;
b. użytkowaniem pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem określonym
w Instrukcji obsługi;
c. nieprawidłową obsługą, naprawą, pielęgnacją i konserwacją pojazdu;
d. użyciem w pojeździe części innych niż pochodzące od producenta
lub przez niego zatwierdzone;
e. czynnikami niezależnymi od producenta pojazdu;
f. uszkodzeń i korozji powierzchniowej, wywołanych przez szkodliwe
czynniki środowiska;
g. zarysowań lakieru i uszkodzeń mechanicznych pojazdu.
11. W przypadku niewykonania czynności serwisowych lub w przypadku
wykonania tych czynności niezgodnie z Książką serwisową, uprawnienia
gwarancyjne nie ulegają wygaśnięciu pod warunkiem, że osoba występująca z roszczeniami gwarancyjnymi wykaże, że niewykonanie czynności
serwisowych lub wykonanie tych czynności niezgodnie z Książką serwisową
nie jest przyczyną wady pojazdu.
12. Gwarancją nie jest objęte naturalne zużycie pojazdu.
13. Wykonanie obowiązków gwarancyjnych nastąpi w terminie nie dłuższym
niż czternaście dni, licząc od dnia dostarczenia pojazdu do miejsca wskazanego w punkcie 7.
14. Prace serwisowe związane z czyszczeniem, konserwacją i regulacją pojazdu
realizowane są na koszt użytkownika pojazdu.
15. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
16. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady pojazdu ponosi jego sprzedawca.
17. Gwarantem jakości pojazdu jest importer:
Ferguson sp. z o.o.
ul. Dworska 1
61-619 Poznań

data

(nie później, niż 6 miesięcy od daty zakupu)

data:
przebieg:
nr silnika:

podpis i stempel Dealera

Właściciel pojazdu:
Pojazd został przekazany w nienagannym stanie, wraz
z kompletem kluczyków, instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną. Zalecenia związane z docieraniem i przeglądami okresowymi są mi znane. Zostałem zapoznany
przez Dealera z warunkami prawidłowej eksploatacji.
Potwierdzam, że zapoznałem się i akceptuję warunki
niniejszej gwarancji.

data

Autoryzowany dealer:
Potwierdzam wykonanie usługi przygotowania pojazdu
do użytkowania. Niniejszym poświadczam prawidłowe
działanie wszystkich części składowych. Przygotowanie
pojazdu nastąpiło zgodnie z zaleceniami dostawcy.

PRZEGLĄD „1” (300 KM)

data:
przebieg:
nr silnika:

PRZEGLĄD „0”

1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie nowego pojazdu, na
który została wydana niniejsza karta gwarancyjna.
2. W przypadku wystąpienia wady fizycznej pojazdu, która ujawni się w okresie
gwarancji, gwarant usunie wadę.
3. Usunięcie wady pojazdu może zostać wykonane przez wymianę lub naprawę
uszkodzonych części. Wymienione części pozostają własnością gwaranta.
4. Gwarancja nie obejmuje roszczeń o wymianę części zamiennych, prawa
do odstąpienia od umowy oraz udostępnienia pojazdu zastępczego na
czas naprawy.
5. Gwarancja zostaje udzielona na okres dwóch lat od dnia wydania pojazdu
kupującemu przez sprzedawcę albo na 10000 km zależnie od tego, który
z tych warunków zostanie spełniony wcześniej. Początek biegu terminu
gwarancji powinien być udokumentowany wpisem sprzedawcy w Karcie
gwarancyjnej pojazdu.
6. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Uprawnień gwarancyjnych można dochodzić w punktach serwisowych
gwaranta, których lista znajduje się na stronie internetowej https://e-mio.eu
oraz w punktach sprzedaży pojazdów. Gwarancja nie obejmuje zwrotu
kosztów dostarczenia pojazdu do punktu serwisowego gwaranta. Przeglądy
gwarancyjne dokonywane są na koszt kupującego. Naprawy gwarancyjne
są wykonywane na koszt gwaranta.
8. Gwarancja nie obejmuje:
a. pojazdów, w których dokonano niedozwolonych lub niezatwierdzonych przez gwaranta zmian i modyfikacji;
b. materiałów eksploatacyjnych, takich jak: smary, oleje, płyny;
c. części podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu, takich
jak: żarówki, wszystkie części gumowe (za wyjątkiem uszczelniaczy
oleju), diody, klosze lamp i reflektorów, linki, bezpieczniki, opony,
klocki hamulcowe, akumulatory, tarcze sprzęgła, zębatki, łańcuchy,
narzędzia, elementy plastikowe, obudowy, kufry;
d. czynności obsługowych i regulacyjnych, takich jak: przeglądy okresowe.
9. Warunkiem skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji określonych w niniejszych Warunkach gwarancji jest terminowe i prawidłowe wykonywanie
wszystkich czynności serwisowych zgodnie z zaleceniami określonymi w
Instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej pojazdu. Spełnienie powyższych
warunków powinno zostać udokumentowane wpisami w Książce serwisowej.

WARUNKI GWARANCJI

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Adrs zamieszkania

Imię i nazwisko:

Właściciel

Data rejestracji:

Nr rejestracyjny:

Nr ramy:

Nr silnika:

Kolor:

Model:

KARTA GWARANCYJNA

WIEK

