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Regulamin reklamacyjny GASTROZONE, spol. s r.o. 

Ważny od 1.2.2019 

Sprzedający: 

GASTROZONE, spol. s r.o. 

Siedziba firmy: Konečného 13, 61500, Brno, Republika Czeska 
Miejsce prowadzenia działalności: Nováčkova 401/53, 61400, Brno, Republika 
Czeska 
NIP 29181747, REGON.CZ29181747, 
Numer Konta bankowego w Polsce: PL74105010701000009031674212, ING Bank 
Śląski S.A. 
e-mail: biuro@gastrozona.pl 
strona internetowa: www.gastrozona.pl 

Adres do wysyłania zwracanych towarów: 

GASTROZONE 
14938 - Frogman 
ul. Bielska 63A 
Cieszyn 43-400 
 
 

1. Sprzedający udziela gwarancję na sprzedawane produkty zgodnie z ogólnie 
obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli w katalogu online znajdującego się na 
stronie internetowej www.gastrozona.pl u danych produktów nie znajduje się 
informacja o obowiązującym okresie gwarancyjnym, to w tym przypadku okres 
gwarancyjny na wszystkie produkty wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji zaczyna 
biec od daty odbioru towaru przez kupującego. 
 
 

 

2. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne danego produktu lub inne wady, które nie 
zostały spowodowane niewłaściwą lub nieprawidłową manipulacją, użytkowaniem 
produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji 
obsługi, uszkodzeniem mechanicznym lub mechanicznym zużyciem, klęskami 
żywiołowymi, takimi jak uderzenia piorunów lub inne wyładowania atmosferyczne, 
pożar, uszkodzenia przez działanie wody lub inne niestandardowe zjawiska, takie jak 
przepięcia w sieci elektrycznej lub telefonicznej. Gwarancja nie obejmuje również 
produktów z usuniętą pieczęcią lub etykietą producenta oraz towarów uszkodzonych 
mechanicznie. Sprzedający ma prawo odmówić reklamacji towaru w przypadku 
oczywistej manipulacji z kartą gwarancyjną, na przykład w przypadku jej przepisania 
lub tym podobnych. 
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3. Miejscem do ubiegania się roszczeń reklamacyjnych jest punkt sprzedaży 
GASTROZONE, spol. s r.o., Nováčkova 401/53, 61400, Brno, Republika Czeska, lub 
można również wysłać na adres: GASTROZONE,14938 - Frogman, ul Bielska 63A, 
Cieszyn 43-400 
 

 

4. Transport do miejsca, w którym można ubiegać się o roszczenia reklamacyjne, 
także w przypadku ubiegania się bezpośrednio w autoryzowanym centrum 
serwisowym, opłacany jest przez klienta również w przypadku uzasadnionej 
reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji, gdy klient ubiega się roszczeń 
bezpośrednio u sprzedającego, sprzedający na własny koszt za pośrednictwej firmy 
przewozowej dostarczy naprawiony lub wymieniony towar. 
 
 

5. Wraz z reklamowanym produktem należy przedstawić kartę gwarancyjną razem z 
kopią dowodu zakupu - fakturę i szczegółowy opis usterki lub wady. Jeśli karta 
gwarancyjna w momencie zakupienia towaru nie została wydana, wystarczy tylko 
kopia dowodu zakupu. Jeśli dana usterka nie występuje trwale, konieczne jest 
wyraźne określenie warunków lub momentów, w których występuje. Reklamowane 
produkty muszą być zapakowane w opakowaniu oraz muszą być kompletne. 
 
 

6. Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wady lub usterki produktu, który jest   
przedmiotem uzasadnionej reklamacji poprzez jego naprawę, wymianę za ten sam 
produkt lub wymianę za podobny produkt o takich samych parametrach jak 
oryginalny reklamowany produkt. Sprzedający sam decyduje o sposobie rozpatrzenia 
reklamacji. 

 

7. Sprzedający ma 30 dni od dnia otrzymania reklamacji na jej rozpatrzenie.Jeśli z 
przyczyn technicznych reklamacja nie może być w terminie 30 dni rozpatrzona (np. 
gdy produkt zostanie wysłany w celu naprawy bezpośrednio do producenta za 
granice państawa), klient zostanie powiadomiony o ile dni rozpatrzenie reklamacji 
zostanie przedłużone. 

 

 

W Brnie w dniu 1.2.2019 

GASTROZONE, spol. s r.o. 


