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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY TOWARU NA GWARANCJĘ 

 
DANE KLIENTA  

Imię i nazwisko  

Numer telefonu  

Adres mailowy  

Kod i miasto  

Adres zamieszkania  

 

 
ZGŁOSZONE URZĄDZENIE  

Producent  

Model  

Numer fabryczny  

Nr paragonu/faktury  

Data zakupu  

 

 
SZCZEGÓŁY PROBLEMU 

Opis zgłaszanego 
problemu  

  

Klient składając urządzenie do reklamacji potwierdza, iż zapoznał się z warunkami gwarancji na 
drugiej stronie dokumentu formularza zgłoszeniowego towaru do naprawy gwarancyjnej i w pełni je 
akceptuje.  

Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku nie przesłania dowodu zakupu czas realizacji naprawy 
gwarancyjnej może się wydłużyć lub naprawa może zostać odrzucona. 
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INFORMACJE DOT. PROCEDURY GWARANCYJNEJ 

1. Okres gwarancji wynosi 3, 12, 24 miesiące od daty zakupu umieszczonej na dowodzie zakupu 
oraz karcie gwarancyjnej. Na akumulatory i akcesoria udzielana jest sześciomiesięczna 
gwarancja w przypadku nowych telefonów. 

2. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie przez punkt sprzedaży  
i napraw w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do punktu.  
W przypadku konieczności dokładniejszego sprawdzenia urządzenia lub sprowadzenia części 
okres gwarancji może się wydłużyć. 

3. Warunkiem dokonania naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie: 
• produktu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym lub innym zabezpieczającym 

urządzenie podczas transportu, 
• poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej, 
• ważnego dowodu zakupu (paragon lub faktura). 
• karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, numeru fabrycznego, daty 

sprzedaży oraz pieczęci punktu sprzedaży jest nieważna. Jakiekolwiek zmiany  
w karcie gwarancyjnej lub wytarcia unieważniają gwarancję. 

4. Gwarancja nie obejmuje: 
• czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których zobowiązany jest 

użytkownik we własnym zakresie (np. programowanie, odblokowanie aparatu  
oraz ustawienia telefonu), 

• uszkodzeń produktu wynikających z normalnej eksploatacji, zużycia oraz  
z nieprawidłowego użycia, 

• uszkodzeń produktu będących wynikiem wypadku, modyfikacji sprzętu bądź 
oprogramowania, 

• uszkodzeń powstałych na skutek zalania płynem lub działania wilgoci. 
5. Klientowi przysługuje wymiana sprzętu wyłącznie w przypadku gdy punkt sprzedaży  

i napraw stwierdzi, że usunięcie usterki jest niemożliwe. 
6. Do stwierdzenia usterki i oceny wady sprzętu, będącego przedmiotem reklamacji, uprawnieni 

są jedynie pracownicy serwisu PREMIUM GSM. 
7. Koszt wysyłki produktu do serwisu i do klienta ponosi Nabywca w wypadku nie wykrycia 

usterki lub usterki spowodowanej przez użytkownika. 
8. Klient dokonał akceptacji warunków zakupując towar i nie składając rezygnacji z jego zakupu 

w ciągu 14-dni od daty otrzymania przesyłki lub nie składając pisemnego sprzeciwu przy 
odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym. 

 

DOSTARCZENIE TOWARU 

Reklamowany towar należy dostarczyć do punktu serwisowego na poniższe dane adresowe: 

Premium GSM Gwarancja 
ul. Zwycięstwa 52a 
44-100 Gliwice 

Tel.: 881-494-262 
Mail: serwis@premium-gsm.pl  

lub 

Paczkomat GLI04M – ul. Dworcowa 47, Gliwice 
Premium GSM Gwarancja 
Tel.: 881-494-262 
Mail: serwis@premium-gsm.pl 


