Warunki reklamacji oraz gwarancji dla produkow oferowanch w
ETOP International, s. r. o.
I. POSTANOWIENIA OGOLNE
1.1 Produkty dostarczane przez firme ETOP International sa homologowane i oznaczone wedlug
przepisow:
- EHK OSN 30 (homologowane), EHS/92/23 (homologacja halasu), ES/1222/2009 (etykietowanie)
– dla opon osobowych
- EHK OSN 54 (homologowane), EHS/92/23 (homologacja halasu) ES/1222/2009 (etykietowanie)
– dla lekkich opon ciezarowch oraz ciezarowach opon
- EHK OSN 106 (homologowanie) – dla opon rolniczych (homologacja wymagana od roku 2019)
- EUWA, ETRTO,TÚV, KBA – dla felg
1.2 Generalnym obowiazkiem klienta jest uzytkowanie produktow zgodnie ze wskazowkami, ktore
znajduja sie w katalogach instrukcjach oraz ulotkach ETOP International, s.r.o.
1.3 Przez termin kompletne kolo rozumie sie, komplet skladajacy sie z opony, detki oraz
ochronnej podkladki na tarczy felgi (konstrukcja TUBE TYPE), albo opony, wentyla oraz felgi
wypelnione gazem/powietrzem pod cisinieniem (konstrukcja TUBELESS).

II. WARUNKI GWARANCJI
1. Obowiazki dostawcy
1.1 Etop international odpowiada:
- za jakosc swoich produktow, za wszystkie produkcyjne wady, widoczne jak i uktyte w tym:
a/ separacie
b/ nieprawidlowosci budowy opony (laczenia)
c/ bledy przy wycieciach
1.2 Etop international nieodpowiada:
- za wady produktow, ktore byly ewidentnie spowodowane:
a/ nieprawidlowym magazynowaniem produktow poza siedziba ETOP International
b/ uzyciem nieprawidlowego rozmiaru, typu oraz nosnosci felgi
c/ uzyciem nieprawidlowego rozmiaru, oraz nosnosci, modeu oraz typu opony,felgi, detki albo ochronnej
podkladky
d/ nieprawidlowym albo niefachowym montazem, w szczegolnosci pozniejszym niefachowym
montazem i demontazem
e/ uszkodzeniem kompletnego kola przy nieprawidlowej geometrii pojazdu albo uszkodzeiem produktu
od wadliwej czesci pojazdu
f/ zbyt duzym lub zbyt niskim cisnieniem opony
g/ wagowym albo predkosciowym przeciazeniem albo dlugoterminowym niedoladowaniem pojazdu
h/ mechanicznym, agresywnym alebo chemicznym uszkodzeniem (np.uzywanie produktu w slonym
srodowisku)
i/ uszkodzeniem kola w wyniku nieprawidlowej przestrzueni miedzy oponami przy montazu typu blizniak
albo uszkodzeniem innym cialem obcym zaklinowanym miedzy dwoma kolami
j/ jazda bez powietrza (np. przy defekcie)
k/ dodatkowa obrobka powierzchnii opony, nacieciem bieznika albo uzyciem kola dla celow sportowych
l/ uszkodzeniem albo zniszczeniem produktow spowodowane innymi czynikami /wypadek, pozar.../
m/ uzyciem opony po przekroczeniu wskaznika zuzycia bieznika (tzv. TWI)
n/ pompowaniem innym gazem/powietrzem niz zalecane
o/ uzyciem produkow niezgodnie z instrukcja obslugi oraz przy innych warunkach dla jakich produkt byl
wyprodukowany
p/ naprawa wykonana na produktach, ktore nie byly profesjonalnie wykonane a ich nastepstwem bylo

uszkodzenie produktu
r/ za produkty na ktorych byla usunieta data produkcji (DOT)

2. Zakres oraz warunki gwarancji
2.1 Ogolne
w odniesianiu do kupujacego gwarancja jest wazna:
a/ 24 mesiace od dnia sprzedazy produktu (oddania produktu do uzytku)
b/ maxymalnie jednak 36 miesiecy od daty produkcji, ktora jest w formie tygodnia i roku zapisana
na kazdej oponie oraz feldze, jesli nie jest zapisana w innej formie.
Gwarancja nie obejmuje normalnego zuzycia produktu, w szczegolnosci uszkodzenia
mechaniczne zewnetrznej powierzchnii innymi przedmiotami (np. uderzenia kanieniami).
Wysokosc odszkodowania w przypadku opon bedzie wyliczona z ceny sprzedazy za ktora kupujacy
zaplatil za produkt i ze stanu zuzycia (amortyzacji). Odszkodowanie jest wyliczone na podstawie
procentowej pozostalosci bieznika a glebokosci bieznika nowej opony
Fizyczne zuzycie opony oraz bieznika, ktore bylo wynikiem normalnego uzycia nie moze byc powodem
do zgloszenia i akceptacji reklamcji.
UWAGA: W swietle szczegolowach przepisow na pojezdzie mozna uzywac jedynie opony na ktorach
glebokosc bierznika jest wieksza jak 1,6 mm (na Slowacji rozporzadzenie rzadu nr. 406/2005 Z.z.
o wymaganich technicznych o glebokosci bieznika powierzchni okreslonej kategorii pojazdow silnikowach
a ich przyczep).

III. WARUNKI REKLAMACJI
1. Reklamacja towaru po dostawie
1.1 Kupujacy jest zobowiazany sprawdzic dostawe przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia
ilosciowej rozbierznosci, oczywistego uszkodzenie albo niekompletnosc dostawy, kupujacy jest
uprawniony do odbioru pod warunkiem wypisanie ilosciowej reklamacji w formie zapisania wszelkich
brakow. Zapis musi byc podpisany przez uprawniona przez spedytora osobe (np kierowca) w CMR. W
przypaadku, ze taki zapis nie bedzie wpisany, reklamacia bedzie automatycznie odrzucona.
1.2 Jakosciowa reklamacje dostawy kupujacy moze jedynie wystawic we formie wypelnienia
protokolu reklamacyjnego, ktory moze byc wystawiony maksymalnie do 7 dni po termine dostawy i to
jedynie w przypadku, ze kupujacy udowodni ze produkt posiadal dane wady juz w momencie spelnienia
zobowiazania dostarczenia produktu przez sprzedajacego. Reklamacja nie uprawnia nabywcy do
niezaplacenia stosownej wartosci za dostawe dobrych sztuk z przedmiotu umowy z danej dostawy w
uzgodnionym terminie platnosci.
1.3 W przypadku przyjeca reklamacji sprzedajacy jest zobowiazany uzgodnione wady produktu
usunac, w jak najkrotszym mozliwym terminie. W przypaddku braku mozliwosci naprawy produktu
sprzedajcy zobowiazuje sie uznana reklamacje zwrocic w formie korekty (zwrot ceny zakupu, albo jej
czesci), ewentualnie zrealizowac w formie zamiany wedlug wczesniejszego obustronnego porozumienia.
1.4 W przypadku reklamaci z wada ukryta, ktora kupujacy nie jest w stanie okreslic w swoim
magazynie, a przedmiot umlowy bedzie zwrocony od koncowego klienta, kupujac moze skorzystac z
rabatu z ceny albo odszkodowania az po dostarczeniu wszystkich potrzebnyc dokumentow
potwierdzajacych wyzsze koszty zwiazane z ta reklamacja po stronie kupujacego. W/w koszty musza byc
obojstronnie pisenie uzgodnione jednoczenie niemoga stanowic wyzsza kwote jak cena reklamowanego
produktu.

2. Reklamacja po oddaniu towaru do uzytkowania
2.1 Kupujacy w przypadku ze nie jest pewny czy reklamacja jest zasadna, przed zgloszeiem
reklamacji, odkonsultuje reklamowaný produkt w formi elektronickiej z technikiem reklamacyjnym
(przesle fotografie wady oraz opis wady na balaz@etop.sk).
2.2 Reklamacje produktu nalezy przedstawic wylaczie we formie standaryzowanego protoklou
reklamacyjnego, ktory jest dostepny na www.etop-international.eu, albo mozna go otrzymac w
elektronickiej formie od technika reklamacyjnego. W/w protokol musi byc jedynie odeslany w elektroniciej
formie na balaz@etop.sk. W przypdku, ze protokol nie bedzie przeslany w takiej formie nie ma
mozliwosci realizacji oceny reklamcji. W/w protokol w papierowej formie sluzy rowniez jako dowod
dostawy – potwierdzenie o przyjecieu relamacji.

-

Dane, ktore kupujacy jest zobowiazany umiescic w protokole reklamacyjnym:
nazwa firmy, adres, telefon, fax, albo mail
rozmiar opony, model, marka opony, data produkcji (DOT)
rozmiar felgi, marka felgi, data produkcji (DOT)
powod reklamacji albo krotki opis reklamowanej wady
informacje o ewentualnej szkodzie materialnej albo uszkodzeniach ciala
nazwisko, data oraz podpis

Kupujacy w celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej we wlasnym interesie dolaczy do protokolu
raklamycyjnego kopie dokumentu potwierdzajcego kupno produktu, ewentualnie dokument rejestracyjny
pojazdu, ktory jest traktowany jako dowod oddania pojazdu do uzytku (w przypadku, ze produkt je wedlug
DOT – daty produkcj starszy jak 24 mesiace).

2.3 Kupujacy jest zobowiazany:
-

wpisac dane potrzebne do przyjecie reklamacji wg punktu1.
starannie oczyscic produkt a reklamowana wade odpowiednio oznaczyc niezmywalna farba albo
permanentnym pisakiem

2.4 Miejsce reklamacji
Za jedyne miejsce przyjecia reklamaci uwaza sie siedzibe ETOP International, Považské Podhradie
117, 020 04 Považská Bystrica, ewentualnie siedzibe klienta, gdze byl towar ze spolki Etop International
dostarczony. Wszelkie dodatkwe koszty zwiazane z transportem produktu od koncowego klienta nie sa
przedmiotem reklamacji a klient nie ma prawa wymagac pokrycia tych kosztow.
Wyjatkowo i jedynie za podstawie umowy, gdyby koszty na dowoz reklamownych produktow
przewyzszyly ich wartosc, mozliwe jest zalatwic reklamacje w formie elektronicznej. Takze w takim
przypadku kupujacy jest zobowiazany wypelnic oraz przeslac protokol reklmacyjny w elektronicznej
formie wedlug punktu1 wraz z:
- fotografia wszystkich reklamowanych sztuk razem
- szczgolowa fotografia wady
- fotografia DOT
- fotografia rozmiaru
2.5 Procedura reklamycyjna
Etop International po zbadaniu przedlozonych dokumentow i dokladnej kontroli reklamowanego produktu:
a) na miejscu odrzuci reklamacju jako niezasadna a reklamowany produkt wroci kupujacemu. W
przypadku ze takie nieuznane reklamacje beda sie powtarzac, sprzedajacy Etop International ma prawo
na pokrycie kosztow zwiazanych z ocena reklamacji.
b) uzna reklamacje jako zasadna a na miejscu ja zalatwi; jak nie istnieje mozliwosc reklamacje zalatwic
na miejscu, przyjmie reklamowany produkt do procesu reklamacyjnego, podczasu ktorego bez zbednej
zwloki dojdzi do zalatwienia uznanej reklamacji; przyjecie reklamowanego towaru sprzedajacy potwierdzi
kupujacemu na protokole reklamacyjnym.
c) przyjmie reklamowany produkt do oceny bieglego, na podstawie wynikow bedzie reklamacja albo
uznana jako zasada a w ramach postepowania reklamacyjngo bez zbednej zwloki zalatwiona, albo
bedzie odrzucona; przyjecie reklamowanego towaru sprzedajacy potwierdzi kupujacemu na protokole
reklamacyjnym; o sposbie zlatwienia reklamacji (uznana reklamacja jako uzasadniona albo odrzucena

reklamacji jako nieuzasadnionej) powiadomi sprzedajacy kupujacego we wczesniej uzgodnionej formie
(pisemniej albo elektronicznej formie).
Jesli kupujacy nie zgadza sie z odrzuceniem reklamacji jako niezasadnej (to ustanowenie jest wazne
jedynie dla opon), zdecyduje ocena bieglego, za koszt ktorego zaplci:
- w przypadku nieuzasadnionej reklamacjie kupujacy
- w przypadku uzasadnionej reklamacjie Etop International

Firma ETOP International przy procesie oceny bieglego jest uprawniona:
- przeprowadzic destruktywna kontrole w celu objektywnej oceny reklamowanej wady
- zmontowac z opona, detka albo ochronna wkladka, wedlug wlasnego uznania
W przpadku zasadnej reklamacji kompletnego kola uznana bedzie klientowi jedynie wymiana na te czesc
towaru, ktore byly uszkodzone (np tylko opona, felga albo wentyl).

4. Postanowienia koncowe
1. Informacja o zalatwieniu reklamacji klient otrzyma:
- w przypadku ze przyczyna reklamacji jest jednoznaczna - natychmiast
- w przypadku, ze dyeczja jest zalezna od oceny bieglego (komisja reklamacyjna, biegly sadowy), do
30 dni od dnia przyjecia reklamacji przez sprzedajacego
2. Odszkodowanie za uznane reklamacje sa we formie:
- prirytetowa naprawa produktu jesli pozwoli na to stan oraz waga danego przypadku
- jesli nie ma mozliwosci naprawic produkt, tak dostawa nowego wolnego od wad produktu w cenie,
ktora sie wyliczy jako roznica ceny zakupu a ceny odpowiadajacej zuzyciu produktu
- rozliczeniem finansowym, wystawieniem korekty na bizacym rachunku a zaplata na rachunk bankowy
badz kompensata, jedynie w przypadku jesli stan a waga przypadku nie pozwalaja na naprawe
produktu, albo nowy produkt wolny od wad nie znajduje sie na magazynie
3. Odszkodowanie z tytulu straty czasu:
-

ETOP International nieprzewidue odszkodowania z tytulu straty czasu ewentualnie powstalych
przestojow nawet w przypadku gdy reklamacja byla uznana.

Warunki reklamacji i gwarancji sa wazne od 01.11.2012 oraz sa nierozlaczna czescia wszystkich umow
kupna.

Zatwierdzil: Ing. Milan Bagin
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W Považskej Bystrici 31.10.2012

Etop international, s. r.o., Považské Podhradie 117, 017 01 Považská Bystrica

