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K A R T A  G W A R A N C Y J N A  
 

Typ sprzętu      .................................................................................................................  

 

Nr fabryczny/seria    .............................................    Nr silnika.....................................  

 

Data sprzedaży       ............................................................................................... 

 

Okres gwarancji    12 miesięcy                                                              
 

 

 

Uwaga! Karta gwarancyjna jest ważna jeśli 

posiada wpisaną datę sprzedaży, typ, nr 

fabryczny/seria oraz numer silnika 

potwierdzone podpisem i pieczątką 

sprzedawcy na 1 str i kuponach 

gwarancyjnych oraz dołączony dowód 

zakupu. 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczątka i podpis sprzedawcy 

 

 

 

Przed użyciem sprzętu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. 

 

Oświadczenie nabywcy: 

Oświadczam, że otrzymałem sprzęt nowy, sprawny, kompletny wraz z instrukcją obsługi 

w języku polskim , zapoznałem się z warunkami gwarancji i w pełni je akceptuję. 
 

 

 

Podpis nabywcy .......................................................................... 

„HORTMASZ” Sp. z o. o. 

96-100 Skierniewice 

Strobów 2D 

tel.46 833 43 56, 833 43 62 

tel/fax. 46 833 25 54 

dział serwisu wew. 180 

e-mail:serwis@hortmasz.com.pl 

www.hortmasz.com.pl 



OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE 

 
Karta gwarancyjna została wydana przez Hortmasz Sp. z o.o. 96-100 Skierniewice, Strobów 2D, 

NIP 836 000 52 45, REGON 750006370, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem  

0000133033. Kapitał zakładowy 2 145 600,00 zł 

    

1. Gwarant: firma Hortmasz Sp. z o.o. zapewnia, że sprzęt oznaczony w niniejszej karcie 

gwarancyjnej jest wolny od wad fizycznych. 

2. Gwarancją trwałości objęte jest urządzenie: wprowadzone do obrotu przez Gwaranta i zakupione 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Gwarancja stanowi zobowiązanie producenta (Gwaranta) do nieodpłatnego usunięcia wad 

fizycznych wyrobu. W przypadku zakupu konsumenckiego okres gwarancji wynosi 2 lata. W 

przypadku zakupu komercyjnego okres gwarancji wynosi 1 rok – z ograniczeniami dla 

jednostek silnikowych maszyn spalinowych. 

 Jednostki silnikowe wyszczególnione poniżej, podlegają odrębnej gwarancji producenta 

silników i nie są objęte gwarancją firmy Hortmasz Sp. z o.o. : 

     Briggs & Stratton,             Kawasaki,             Honda,            Loncin. 

Gwarancja na jednostkę napędową zostanie uznana na podstawie tejże karty  gwarancyjnej i 

dowodu zakupu. 

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu towaru. 

4. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej 

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (Dz.U.2022.1360) 

5. Gwarant dokonuje odpowiedzi na zgłoszenie gwarancyjne w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania.  

6. Naprawy lub wymiany, gwarant dokonuje w  rozsądnym czasie bez nadmiernej zwłoki  

i niedogodności dla użytkownika sprzętu.   

7. Gwarant może odmówić naprawy lub wymiany i zwrócić cenę produktu w przypadku: 

a. gdy naprawa jest niemożliwa ze względu na brak podzespołów koniecznych do naprawy, 

b. gdy wymiana produktu jest niemożliwa ze względu na brak reklamowanego produktu lub 

produktu o zbliżonych parametrach. 

8. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Niezależnie od sposobu usunięcia wady 

gwarancja ulega przedłużeniu o okres od dostarczenia sprzętu do wykonania naprawy.  

Na wymienione części zamienne nie udziela się indywidualnej gwarancji. 

9. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu  

z tytułu poniesionych kosztów i utraconych zysków w związku z wadami sprzętu. 

10. Obowiązkiem użytkownika jest zgłoszenie urządzenia do naprawy na adres e-mail: 

serwis@hortmasz.com.pl, lub reklamacje@hortmasz.com.pl, ewentualnie tel. 46 833 43 62, 

odpowiednie przygotowanie urządzenia wraz z dok. zakupu i kartą gwarancyjną oraz przekazanie 

kurierowi lub dostarczenie do serwisu. 

11. Gwarant odbiera sprzęt do naprawy przy pomocy firm spedycyjno-kurierskich na własny koszt. 

Użytkownik może również dostarczyć sprzęt samodzielnie do wskazanego serwisu. 

12. Przygotowując sprzęt spalinowy do wysyłki należy: silnik opróżnić z oleju i paliwa, a urządzenie 

zabezpieczyć przed możliwym uszkodzeniem. Sprzęt najlepiej przekazać kurierowi w oryginalnym 

opakowaniu i zabezpieczyć dodatkowymi wypełniaczami. (maszyny dostarczane na paletach,  

muszą być odsyłane do serwisu również na palecie). 

13. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia i uszkodzenia sprzętu powstałe przy przesyłaniu urządzenia 

do serwisu, a będące skutkiem złego spakowania i przygotowania sprzętu. 

14. Gwarancja traci ważność w przypadku: 

- niewłaściwej eksploatacji urządzenia, 

- zmian i przeróbek konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika, 

- napraw i regulacji dokonanych przez osoby nieupoważnione, 

- stosowania nieoryginalnych części zamiennych. 

15. Ochronie gwarancyjnej nie podlegają: 

- uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania, przechowywania,            

nadużywania produktu lub stosowania niezgodnego z instrukcją obsługi,  

- uszkodzenia mechaniczne powstałe wskutek czynności konserwacyjno-naprawczych wykonanych 

nieprawidłowo przez użytkownika lub nieprzeprowadzonych we właściwym czasie w 

szczególności: uszkodzenia tłoka, cylindra, wału korbowego które powstały w wyniku 

niewystarczającej lub nieprzeprowadzonej we właściwym czasie konserwacji (np. filtra powietrza 

czy paliwa), błędnej regulacji gaźnika, 

- uszkodzenia powstałe w wyniku stosowania niezgodnych z instrukcją obsługi materiałów 

eksploatacyjnych (paliwo, olej, mieszanka paliwowa itp.) lub paliwa złej jakości. 

- uszkodzenia powstałe w wyniku przeciążeń lub niewłaściwej regulacji 

- uszkodzenia powstałe z niewystarczającego oczyszczenia układu chłodzenia. 

- części zamienne, których zużycie jest naturalną konsekwencją pracy urządzenia: filtry powietrza, 

oleju i paliwa, powłoka lakiernicza elementów osłonowych oraz wnętrza korpusu kosiarki, świece 

zapłonowe, noże tnące, piasty noży, paski napędowe, tłumiki, kosze zbierające, obudowy, 

membrany gaźników, linki sterujące, kliny zabezpieczające, amortyzatory, koła jezdne, zębatki 

napędowe wraz z kołkami zabezpieczającymi, bębny i szczęki sprzęgłowe, prowadnice i łańcuchy, 

głowice tnące itp., 

16. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową, kupującemu z mocy prawa przysługują 

środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te 

uprawnienia, nie ogranicza ich ani nie wyłącza. 
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