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Niniejszy regulamin świadczenia usług obowiązuje w przypadku każdej usługi zleconej przez 

osobę fizyczną lub firmę (zwaną dalej "Klientem") firmie Pom-Tyczyn Władysław Putyło, 

mieszczącej się w na ulicy Grunwaldziej 70 w Tyczynie (zwaną dalej "Serwisem") 

 

I. Przyjęcie części do naprawy 

 

1. Dostarczenie części do naprawy odbywa się osobiście przez Klienta. Przyjęcia następują w 

Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy serwisu; 

 

2. Do naprawy przyjmuje się się wyłącznie części umyte. W przypadku dostarczenia części 

brudnych, Serwis zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia części, bądź naliczenia dodatkowej opłaty 

za zgrubne mycie w kwocie 50 - 200 PLN; 

 

3. Podczas przyjmowania części (przedmiotu naprawy), pracownik serwisu tworzy dokument 

zwany Zleceniem Serwisowym. Zawiera on dane osobowe Klienta, opis przedmiotu naprawy 

(model, cechy charakterystyczne, ilość, stan wizualny, numery fabryczne), uzgodniony z klientem 

zakres i sposób naprawy, szacunkowe koszty i termin realizacji,  opcjonalnie inne informacje, 

zgodnie z ustaleniami stron. Zlecenie serwisowe sporządzane jest w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla Klienta i Serwisu; 

 

4. W przypadkach bardzo złożonych napraw, Serwis ustala zakres, sposób naprawy, koszt 

naprawy i termin realizacji z Klientem dopiero po częściowym demontażu (weryfikacji). 

Uzgodnienie następuje drogą telefoniczną, za pomocą poczty elektronicznej, lub tradycyjnej. W 

zależności od złożości procesu weryfikacji, może ona odbyć się na miejscu przy przyjmowaniu 

przedmiotu do naprawy lub w ustalonym z Klientem czasie; 

 

5. W przypadku rezygnacji klienta po przedstawieniu mu zakresu i kosztów naprawy, Serwis 

zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za weryfikację w kwocie wynikającej z ilości 

roboczogodzin.  Przedmiot naprawy zostaje wydany Klientowi w stanie rozłożonym. Złożenie 

przedmiotu naprawy do stanu sprzed weryfikacji jest dodatkowo płatne, wysokość opłaty zależy od 

czasochłonności procesu i zostaje przedstawiona klientowi przed złożoniem. Serwis zastrzega sobie 

prawo do nie złożenia przedmiotu naprawy jeżeli jest to technicznie niemożliwe. 

 

6. W przypadku gdy szacowany koszt wykonania usługi wynosi powyżej 5000 PLN, Serwis 

zastrzega sobie prawo do pobrania od klienta zaliczki na wykonanie usługi w wysokości 10-50% 

szacowanego kosztu całkowitego. Potwierdzeniem wpłaty zaliczki jest odpowiedni dokument 

(zwykle faktura zaliczkowa) 
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II. Proces naprawy 

 

1. Serwis wykonuje naprawy według zakresu podanego w zleceniu w uzgodnionym czasie i za 

określoną opłatą (nie dotyczy bezpłatnych napraw gwarancyjnych); 

 

2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania usługi z powodów od niego 

niezależnych; 

 

3. Serwis wykonuje tylko i wyłącznie zakres naprawy opisany w Zleceniu Serwisowym. W 

przypadku, gdy Klient zamierza zmienić zakres naprawy podczas jej trwania, Serwis sporządza  

odpowiednią notatkę w Zleceniu Serwisowym i kontynuuje naprawę według nowego zakresu.  

 

4. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy zmiany zakresu naprawy w przypadku gdy jest to 

niemożliwe z punktu widzenia technologicznego. Wszelkie koszty zmiany zakresu naprawy ponosi 

Klient; 

 

5. O ile w Zleceniu Serwisowym nie wyszczególniono inaczej, technologię naprawy ustala 

Serwis na podstawie dokumentacji producenta, ogólnej wiedzy technicznej z danego zakresu i 

swojego doświadczenia. 
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III. Odbiór przedmiotu naprawy i uiszczenie należności 

 

1. Niezwłocznie po zakończeniu procesu naprawy, Serwis informuje Klienta o możliwości 

odbioru przedmiotu naprawy. Klient otrzymuję informację drogą telefoniczną lub pocztą 

elekroniczną; 

 

2. Gdy Klient nie odbiera towaru Serwis stosuje sie do zapisów zawartych w Regulaminie :  

 

Zgodnie z zalecemiami UOKiK Serwis u którego zalega towar nieodebrany powinien: 

 

- wezwać Klienta do odbioru  w wyznaczonym terminie; 

- w brzypadku braku reakcji  Klienta  na powyższe  wezwanie  wystosować  ponowne wezwanie , 

ale juz z koniecznością odebrania towaru  i poinformowania o opłatach za przechowywanie  rzeczy 

w przypadku jej nieodebrania; 

- gdy  Klient wciąż nie  odpowiada wezwać konsumenta  do opłacenia należności za bezumowne 

przechowywanie rzeczy; 

- opłata za bezumowne przechowywanie rzeczy jest ustalana przez przedsiębiorcę na podstawie cen 

rynkowych magazynowania rzeczy tj: 

• miejsce paletowe  10-40zł/miesiąc; 

• przyjęcie  / wydanie ( za i wyładunek ) 10-25 zł/paletę  

 

3. Odbiór przedmiotu naprawy możliwy jest za okazaniem dokumentu Zlecenia Serwisowego. 

W przypadku zagubienia Zlecenia Serwisowego przez Klienta, odbiór odbywa się na podstawie 

pisemnego oświadczenia Klienta lub osoby przez niego upoważnionej; 

 

4. Do każdej transakcji wystawia się odpowiedni dokument sprzedaży (Paragon, Faktura); 

 

5. Za sposób i bezpieczeństwo transportu przedmiotu zlecenia z Serwisu do miejsca 

docelowego odpowiada Klient; 

 

6. Płatność może być dokonana przy odbiorze przedmiotu naprawy gotówką lub kartą 

płatniczą, istnieje również możliwość płatności przelewem bankowym; 

 

7. W przypadku uiszczenia należności przelewem, wydanie przedmiotu następuje dopiero po 

zaksięgowaniu pieniędzy na koncie Serwisu; 

 

8. Płatność z odroczonym terminem zapłaty możliwa jest tylko dla firm. W uzasadnionych 

przypadkach, Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia faktury z odroczonym 

terminem płatności 
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IV. Gwarancja i rękojmia 

 

1. Jeżeli w innych dokumentach (dokument sprzedaży, karta gwarancyjna) nie 

wyszczególniono inaczej, gwarancja na wykonane usługi wynosi 6 miesięcy od daty odebrania 

przedmiotu naprawy; 

 

2. W zależności od typu przedmiotu naprawy, do dokumentu sprzedaży dołącza się 

odpowiednią kartę gwarancyjną. Karta Gwarancyjna zawiera datę naprawy, jakiego przedmiotu 

dotyczy (cechy charakterystyczne, numer fabryczny), określa długość trwania gwarancji oraz 

warunki użytkowania i gwarancji; 

 

3. W przypadku nie wystawienia karty gwarancyjnej, potwierdzeniem Gwarancji jest 

dokument sprzedaży (paragon, faktura); 

 

4. Warunki użytkowania i gwarancji określone są w Karcie Gwarancyjnej, w razie jej braku 

należy przestrzegać zaleceń producenta; 

 

5. Wyłączeniu z gwarancji i rękojmi podlegają uszkodzenia mechaniczne przedmiotu (np. w 

wyniku kolizji), uszkodzenia spowodowane niewłaściwą, niezgodną z zaleceniami producenta 

eksploatacją, zaniedbaniami w konserwacji i obsłudze; 

 

6. Zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego, bądź z tytułu rękojmi jest możliwe drogą 

telefoniczną, pocztą tradycyjną lub elektroniczną; 

 

7. Rozpatrzenie reklamacji (rozszczenia z tytułu rękojmi) następuje po dostarczeniu 

reklamowanego przedmiotu do Serwisu, w wyjątkowych przypadkach i za uzgodnieniem obu stron, 

możliwa jest weryfikacja przedmiotu naprawy u Klienta; 

 

8. W przypadku gdy Serwis uzna reklamację za zasadną, zobowiąuje się do nieodpłatnej 

naprawy przedmiotu w terminie 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji; 

 

9. Serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu naprawy z powodów niezależnych od 

niego (na przykład z powodu trudności z nabyciem odpowiednich komponentów potrzebnych do 

naprawy); 

 

10. W przypadku gdy reklamację uznaję się za bezasadną, ewentualna naprawa przedmiotu 

następuje odpłatnie. Serwis zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za weryfikację przedmiotu 

naprawy w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia, a w przypadkach rażących naruszeń warunków 

gwarancji- ograniczenie jej trwania lub zupełne jej wygaśniecie; 

 

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy 

Ustawy o Prawach Konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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V. Przetwarzanie danych osobowych i klauzula RODO 
 

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest "Pom-Tyczyn" Władysław Putyło, z 

siedzibą w  Tyczynie na ul. Grunwaldziej 70, NIP: 813-103-23-58 

 

2. Insperktorem ochrony danych  osobowych Klientów jest Pom-Tyczyn z siedzibą w Tyczynie 

ul. Grunwaldzka 70, Nip: 8131032358, tel.662 127 928, sklep@pomtyczyn.pl 

 

3. Dane ososbowe  zebrane na stronie internetowej jak równiez w siedzibie Serwisu 

przetwarzane będą jedynie w celu prawidlowego  wykonania usługi jak równiez prawidłowego 

wypełnienia zlecenia naprawy czy też dokumentów sprzadaży  

 

4. Odbiorcą danych osobowych  będzie tylko i wyłacznie firma Pom- Tyczyn, danie nie będą 

udastepnianeosobom trzecim  oraz na zewnątrz firmy .  

 

5. Dane ososbowe będa przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zapytań 

zlożonych za pośrednictwem formularzy kontaktowych, zleceń serwisowych, dokumentów 

sprzedaży wskazanych w niniejszym regulaminie; 

 

6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych  oraz ma prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ogranicznia, przetwarzania , prawo do cofniecia zgody w dowolnyym momencie  bez 

wplywu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

cofnięciem  

 

7. Klient ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iz przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.; 

 

8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest zawsze dobrowolne , jednakże niezbedne do 

korzystania z usług dostępnych w Serwisie Pom-Tyczyn ul. Grunwaldzka 70, Klient jest 

zobowązoany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie przerwanie 

procesu przyjecia przez naszą firmę zlecenia/zamówienia/zapytania. 
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VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 02.05.2019; 

 

2. W przypadku niejasności któregoś z zapisów Regulaminu serwisu i świadczenia usług wraz 

z warunkami Ochrony Danych Osobowych  RODO  oraz z Ogólnych warunków gwarancji i 

zglaszania reklamacji, zaintwresowany usługami naszej firmy ma prawo do złozenia wniosku o 

wyjaśnienie zasad  wykonywania usług – który powinien złożyć poprzez formularz reklamacyjny 

dostępny na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem adresów e mail : 

sklep@pomtyczyn.pl lub biuro@pomtyczyn.pl 

 

 

 

3.  Regulamin dostępny jest na stronie internetowej serwisu http://pomtyczyn.pl, oraz w Biurze 

Obsługi Klienta 


