
Regulamin serwisu

1. W celu wezwania serwisu należy:
a) wypełnić i podpisać „Zlecenie naprawy” wraz z 

regulaminem i przesłać je pocztą lub drogą 
elektroniczną do serwisu: 
SANDERS-SERWIS
ul. Gen.Sikorskiego 162/32
84-200 Wejherowo
e-mail: serwis@sanders.pl

lub
b) zgłosić uszkodzenie telefonicznie pod numerami:

+48 733 577 280
+48 733 577 272

lub
c) złożyć zgłoszenie on-line na stronie internetowej:

https://serwis.sanders.pl

2. Serwis jest zobligowany do wykonania usługi w jak 
najkrótszym możliwym terminie od daty otrzymania 
wezwania, po uzgodnieniu terminu.

3. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, 
ZGŁASZAJĄCY zobowiązuje się pokryć koszty przejazdu 
Serwisu na trasie bieżąca lokalizacja serwisu – miejsce 
naprawy - bieżąca lokalizacja oraz wykonanych prac 
serwisowych w kwocie zgodnej z pkt 4. za każdą 
rozpoczętą godzinę.

4. Stawka robocza za roboczogodzinę pracy serwisu wynosi:
a) w godz. 08.00 – 16.00 (w dni powszednie) – 200,00 zł,
b) w godz. 16.00 – 22.00 (w dni powszednie) – 320,00 zł,
c) w godz. 22.00 – 08.00 (w dni powszednie) – 490,00 zł,
d) dni wolne (soboty, niedziele i święta) – 590,00 zł,
e) koszt dojazdu – 250,00 zł

Powyższe kwoty nie zawierają opłat za części zamienne, 
użyte podczas serwisu, będą one każdorazowo wyceniane 
jako dodatkowe pozycje.

5. Podane kwoty są kwotami netto i zostanie do nich 
doliczony obowiązujący podatek VAT.

6. Faktura zostanie wystawiona na dane firmy umieszczone 
w punkcie DANE ZGŁASZAJĄCEGO w „Zlecenie 
naprawy/przeglądu”.

7. Serwisant jest zobowiązany wyłącznie do usunięcia 
zgłaszanej usterki i nie ma obowiązku dochodzenia 
przyczyn nie działającej instalacji (w szczególności 
spowodowanych błędami instalacji, błędami montażu, 
niewłaściwą konserwacją urządzenia, itp.).

8. W przypadku stwierdzenia awarii w wyniku błędnego 
montażu urządzenia lub braku wymaganych elementów 
dodatkowych lub użytkowania niezgodnego z 
przeznaczeniem urządzenia, naprawa odbywa się na koszt 
ZGŁASZAJĄCEGO.

9. ZGŁASZAJĄCY jest zobowiązany do zapewnienia 
swobodnego dostępu do urządzania w celu 
przeprowadzenia prac serwisowych. Serwisant ma prawo 
odmówić naprawy jeżeli miejsce lub sposób montażu 
urządzenia uniemożliwia dostęp do niego lub elementów 
automatyki. ZGŁASZAJĄCY będzie obciążony kosztami z 
pkt 4. w przypadku postoju serwisu lub niemożliwości 
wykonania serwisu z przyczyn niezależnych od serwisu.

10. Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu ponosi 
wyłącznie ZGŁASZAJĄCY wg stawki określonej w pkt.4. Za 
nieuzasadnione wezwanie serwisu rozumie się wezwanie 
w celu usunięcia awarii/uszkodzenia którego nie 
stwierdzono w trakcie wykonywania naprawy oraz jeżeli 
awaria nastąpiła z przyczyny leżącej poza 
urządzeniem/instalacją.

11. Serwisowi gwarancyjnemu podlegają urządzenia 
spełniające Warunki gwarancji dla Odbiorcy Końcowego 
określone są w Książce Gwarancyjnej danego producenta 
urządzeń lub Warunkach Gwarancji danego producenta 
urządzenia.

12. Okres gwarancji na urządzenia zgodny z warunkami 
umowy sprzedażowej lub gwarancją producenta urządzeń.

13. Gwarancja na części zamienne zgodnie z gwarancją 
producenta urządzeń.

14. Roszczenia, uwagi, zastrzeżenia odnośnie niewłaściwie 
pracującego urządzenia należy zgłaszać w formie 
pisemnej, pocztą elektroniczną, nie później niż w terminie 7 
dni od daty ujawnienia się wady;

15. Przystąpienie do usługi serwisu gwarancyjnego i 
pogwarancyjnego jest realizowane pod warunkiem, że 
ZGŁASZAJĄCY nie zalega z jakimikolwiek płatnościami na 
rzecz firmy SANDERS. W przypadku zalegania przez 
ZGŁASZAJĄCEGO z zapłatą, serwis zastrzega sobie prawo 
odmowy wykonania serwisu, napraw gwarancyjnych i 
pogwarancyjnych oraz wysyłki części zamiennych.

16. Serwis zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy 
wszelkich informacji dotyczących ZGŁASZAJĄCEGO, w 
posiadanie których wejdzie w trakcie wykonywania 
zlecenia, w szczególności informacji technicznych, 
technologicznych i osobowych wykorzystanych do 
realizacji zlecenia oraz nie wykorzystywania ich do innych 
celów niż wykonywanie czynności wynikających ze 
zlecenia.

17. ZGŁASZAJĄCY wyraża zgodę na przesyłanie informacji 
drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 
2002r. O prowadzeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Nr 
144, poz. 1204.

SANDERS Sp. z o.o.
ul. Gen. Sikorskiego 162/62
84-200 Wejherowo

Tel: +48 733 577 280
Tel: +48 733 577 272
Mail: serwis@sanders.pl

www.sanders.pl


