
Warunki gwarancji 

1.  Gwarant (tj. 2N-Everpol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa, NIP:9512079512, KRS: 
0000164987, XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawa, kapitał zakładowy 50 tys. zł), na zasadach 
określonych 
w niniejszych warunkach gwarancji, udziela gwarancji na Towar (w szczególności 
z zastrzeżeniem §3 ust.2) tylko kupującemu (tj. konsumentowi albo osobie �zycznej zawierającej umowę bezpośrednio 
związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru 
zawodowego). 

2.  Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady materiałowe i wynikające 
z procesu produkcji powstałe z przyczyn tkwiących w Towarze, w momencie jego wydania kupującemu.

3.  Z tytułu gwarancji przysługuje prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany Towaru. 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami gwarancji, postępowanie zgodnie 
z zasadami prawidłowej eksploatacji towaru (zwanego dalej Towarem), opisanymi 
w szczególności w instrukcji do Towaru, użytkowanie Towaru zgodne z przeznaczeniem, ścisłe przestrzeganie warunków 
gwarancji oraz staranne przechowywanie niniejszego dokumentu przez cały okres użytkowania Towaru. Znajomość i stosowanie 
zasad określonych w warunkach gwarancji oraz instrukcji do Towaru jest podstawą długotrwałego korzystania z 
Towaru.znajdujące się w produkcie wynosi 6 miesięcy od daty zakupu. 

§ 1. Zakres gwarancji

6.  Kupującemu w przypadku braku zgodności Towaru z umową z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony
i na koszt sprzedawcy; gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani 
nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5.  Gwarancja obejmuje tylko obszar Rzeczypospolitej Polskiej i tylko Towar nabyty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
pochodzący z dystrybucji Gwaranta.

1.  Gwarancja nie obejmuje w szczególności wad Towaru wynikłych z:
ź nieprzestrzegania przez kupującego instrukcji do Towaru, w szczególności, w zakresie eksploatacji i okresowej 

konserwacji Towaru;

2.  Okres gwarancji liczony jest od daty wydania Towaru kupującemu, która to data jest potwierdzana na dokumencie wydania.

§ 3. Wyłączenia

ź zastosowania przez kupującego do czyszczenia Towaru środków czyszczących lub konserwujących niezgodnych z 
instrukcją
do Towaru;

ź przechowywania lub transportu Towaru przez kupującego w sposób niezgodny  z instrukcją do Towaru;

1.  Okres gwarancji na Towar, z zastrzeżeniem §3 ust. 2, wynosi 24 miesiące (z wyjątkiem baterii w Towarze - jeśli występuje - na 
którą udzielana jest 6 miesięczna gwarancja).  

4.  W przypadku uznania reklamacji Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, lub Gwarant może 
dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany, jeżeli naprawa albo wymiana wybrana przez kupującego jest niemożliwa 
lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Gwaranta uwzględnia się 
wszelkie okoliczności sprawy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla 
Gwaranta, może on odmówić naprawy albo wymiany - w takim przypadku Gwarant zastrzega sobie prawo (według 
swojego wyboru) zaproponowania kupującemu obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy. 

ź montażu Towaru przez kupującego w sposób niezgodny z instrukcją do Towaru;

§ 2. Okres gwarancji

ź Uwaga! Towar należy przechowywać w szczególności w pomieszczeniach zakrytych, suchych, wentylowanych i 
nienasłonecznionych;

ź użytkowania Towaru przez kupującego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;

2.  Gwarancja – w zależności od grupy do której należy Towar – nie obejmuje wymienionych poniżej elementów Towaru: 

c)  w grupie MAŁE AGD: sznury przyłączeniowe, sieciowe, żarówki, elementy szklane (np. dzbanki, talerze), �ltry, ślimaki, 
mieszadła, nasadki, rozdrabniacze.

a)  w grupie pojazdów elektrycznych marki PRIME3: opony, dętki, łożyska, klocki hamulcowe, linki hamulcowe, żarówki, 
dzwonki mechaniczne, rączki, 

b)  w grupie AUDIO: przewody USB/AUX, elementy montażowe, rączki, kółka, nóżki, maskownice, pilot, mikrofony 
przewodowe, 

d)  w grupie CAR AUDIO / Rejestratory: bezpieczniki, wiązki fabryczne, wymienne panele, ramki / przewody USB, zasilacze, 
uchwyty.

ź samodzielnej, nieautoryzowanej przez Gwaranta, zmiany lub naprawy Towaru przez kupującego.
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Warunki gwarancji 

§ 4. Procedura reklamacyjna

Godziny pracy serwisu Gwaranta w dni robocze: poniedziałek - piątek, 10.00 - 16.00.

Szybkość realizacji procedury reklamacyjnej zależy m.in. od zapewnienia Gwarantowi przez kupującego możliwości 
sprawdzenia Towaru oraz wykonania innych czynności określonych warunkami gwarancji. 

6.  Zaleca się przygotować Towar do procedury reklamacyjnej, np. przez oczyszczenie Towaru.
7.  Gwarant zastrzega sobie prawo naprawy Towaru w miejscu jego użytkowania przez kupującego.
8.  Gwarant nie ma obowiązku zapewnienia Towaru zastępczego na czas procedowania reklamacji.

5.  Zaleca się powstrzymanie od korzystania z wadliwego Towaru.

9.  Wadliwy Towar, który wymieniono, staje się własnością Gwaranta. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe 
korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

10. Do wykonania obsługi gwarancyjnej upoważniony jest Gwarant i podmioty specjalistyczne/autoryzowane serwisy 
wskazane przez Gwaranta.

W przypadku transportu reklamowanego Towaru zaleca się korzystać z oryginalnego opakowania Towaru, którego 
zadaniem jest m.in. zabezpieczać Towar na czas transportu.  

4.  Gwarant ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku 
uznania reklamacji wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji (określonych w §1 ust. 3 Warunków gwarancji) 
nastąpi w rozsądnym czasie od chwili, w której Gwarant został poinformowany przez kupującego o braku zgodności 
Towaru z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego, uwzględniając specy�kę Towaru oraz cel, w jakim 
kupujący go nabył. 

W celu przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się od razu w zgłoszeniu reklamacyjnym przekazać 
Gwarantowi w szczególności wszystkie informacje, materiały i dokumenty określone w niniejszych warunkach gwarancji.

ź uprawdopodobnienie okoliczności zakupu reklamowanego Towaru (np. paragon, fakturę, itd.). 

ź opis wady,
ź datę stwierdzenia wady, 
ź ilość reklamowanego Towaru, 
ź imię i nazwisko, adres, e-mail oraz telefon do osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie zgłoszenia 

reklamacyjnego,
ź adres, pod którym znajduje się reklamowany Towar,  
ź zdjęcia lub nagrania wideo dokumentujące zgłaszaną wadę,  

2.  Zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji zaleca się dokonać niezwłocznie, np. w terminie  7 dni od daty zauważenia wady.
3.  Zgłoszenie reklamacji można dokonać, m.in. pisemnie na adres serwisu Gwaranta (SERWIS 2N-Everpol Sp. z o.o.,

ul. Puławska 12, 05-532 Baniocha, tel. +48 22 688 08 33, ) lub za pośrednictwem dedykowanego serwis@2n-everpol.pl
formularza do obsługi reklamacji  w systemie „od drzwi - do drzwi”: https://dpd-pl.2n-everpol.pl/

Pisemne zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

ź nazwa Towaru, model, dane pozwalające na zidenty�kowanie Towaru,

1.  W przypadku stwierdzenia wady Towaru, kupujący przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego powinien się upewnić
czy postępował zgodnie z instrukcją do Towaru.

Uwaga!  Kupujący powinien dokonywać oceny Towaru, m.in. w zakresie wyglądu zewnętrznego, po jego rozpakowaniu.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Towaru, kupujący powinien powstrzymać się od jakichkolwiek dalszych 
działań (np. użytkowania Towaru) i poinformować Gwaranta o stwierdzonych wadach (poprzez złożenie zgłoszenia 
reklamacyjnego).

ź oznaczenie reklamowanego Towaru; zaleca się wskazać w zgłoszeniu reklamacyjnym w szczególności następujące 
informacje:
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