
 
 

Serwis Polpak Poland sp. z o.o. 
Warunki przyjmowania produktu do serwisu  

za pośrednictwem elektronicznego zgłoszenia do naprawy gwarancyjnej 
(ważne od 1 października 2018 roku) 

 
§ 1. Zasady przyjęcia do serwisu 

 
1. Przed planowanym elektronicznym zgłoszeniem naprawy gwarancyjnej (zwanym dalej: elektroniczne 

zgłoszenie lub zgłoszenie) należy uprzednio sprawdzić czy dany produkt kwalifikuje się do naprawy 
gwarancyjnej – okres i warunki gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. 
Wzory kart gwarancyjnych dla danej marki i grupy produktów są dostępne na stronie 
www.POLPAK.com.pl w zakładce SERWIS GWARANCJA -> SERWIS – GWARANCJA link: 
https://www.polpak.com.pl/serwis-gwarancja 
 
W razie wątpliwości należy skontaktować się z Serwisem Polpak Poland: 
Email: serwis@polpak.com.pl 
Telefon: (22) 353-14-14 wew. 3 
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 10.00 – 18.00 

 
2. Wygenerowanie unikalnego numeru RMA stanowi prawidłowe zakończenie procedury elektronicznego 

zgłoszenia.  Zgłoszenia bez numeru RMA nie będą rejestrowane przez Serwis Polpak Poland. 
 
3. Elektroniczne zgłoszenie dostępne jest na stronie www.POLPAK.com.pl w zakładce SERWIS GWARANCJA 

→ ZGŁOSZENIE NAPRAWY GWARANCYJNEJ link: https://www.polpak.com.pl/zgloszenie-naprawy-
gwarancyjnej 

 
4. Złożone zgłoszenie z wygenerowanym unikalnym numerem RMA zostanie automatycznie przesłane do 

Serwisu Polpak Poland oraz zarejestrowane przez serwisanta. 
 
5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub gdy otrzymane informacje będą niekompletne Serwis 

Polpak Poland skontaktuje się na podany w formularzu adres e-mail lub telefon (nie dotyczy osobistej 
dostawy do serwisu). 

 

6. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłana etykieta listu przewozowego firmy przewozo-
wej FedEx Express Polska sp. z o.o. (FedEx), z którą współpracuje Polpak Poland  – etykietę należy wy-
drukować i przekazać kurierowi wraz z przesyłką do serwisu (nie dotyczy osobistej dostawy do ser-
wisu). 

 
7. W przypadku naprawy płatnej, istnieje możliwość skorzystania z usług firmy FedEx.  Koszt wysyłki jednej 

paczki do 40 kg w jedną stronę wynosi 30 PLN brutto. Opłaty za cięższe paczki są każdorazowo 
kalkulowane indywidualnie. Opłata za usługę przewozową (kurierską) zostanie doliczona do rachunku za 
naprawę. 

 
8. Należy starannie zabezpieczyć produktu do wysyłki. Serwis Polpak Poland nie ponosi odpowiedzialności 

za ewentualne uszkodzenia produktu powstałe podczas transportu do serwisu. 
 
9. Do dokonywania naprawy gwarancyjnej uprawniony jest wyłącznie Serwis Polpak Poland. Jakiekolwiek 

naprawy produktu dokonywane poza Serwisem Polpak Poland powodują utratę gwarancji. 



 
 

§ 2. Terminy napraw 
 

1. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą naprawiane w terminie 14 dni roboczych od dnia 
dostarczenia do Serwisu Polpak Poland produktu ze stwierdzoną wadą, pod warunkiem, że uszkodzony 
produkt zostanie dostarczony z kompletem dokumentacji (wypełniona przez dealera karta gwarancyjna 
- pieczątka sklepu + data sprzedaży, oraz dowód zakupu – paragon/faktura. Nie dotyczy to produktu 
dostarczanego do serwisu w ramach przedsprzedaży przez dealera). 

 
2. W przypadku dostarczenia produktu bez wymaganych dokumentów okres naprawy gwarancyjnej 

będzie liczony od dnia dostarczenia do serwisu brakujących dokumentów. 
 
3. Jeżeli naprawa wymaga sprowadzenia części od producenta lub spoza kraju, bądź wysłania produktu 

bezpośrednio do producenta, termin ten może się wydłużyć o czas oczekiwania na daną część lub czas 
naprawy u producenta. 

 
 

§ 3. Diagnostyka, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne 
 

1. Od dnia ważności niniejszego dokumentu koszty diagnostyki wynoszą 100 PLN brutto. 
 
2. Dla naprawy gwarancyjnej: W przypadku niestwierdzenia usterki produktu w ciągu 7 dni testowania, 

serwis może obciążyć zgłaszającego kosztami diagnostyki w wysokości 100 PLN brutto oraz kosztami 
przesyłki kurierskiej w obie strony. 

 
3. Dla naprawy pogwarancyjnej: Po uzyskaniu zgody zgłaszającego na przeprowadzenie takiej naprawy, 

koszt diagnostyki w kwocie 100 PLN brutto zostaje doliczony do kosztu usługi serwisowej.  
Koszt usługi serwisowej wraz z kosztem koniecznych części zamiennych zostanie każdorazowo 
przedstawiony zgłaszającemu do akceptacji. Koszt przesyłki w obie strony ponosi zgłaszający. 

 
4. Warunki uznania reklamacji w okresie gwarancji. 

 
a. Odpowiednie zabezpieczenie produktu do wysyłki do serwisu. 
 
b. Dostarczenie wraz z produktem prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu. 
Numer seryjny produktu (jeżeli jest przewidziany dla produktu) musi być zgodny z numerem wpisanym 
do karty gwarancyjnej. Karta gwarancyjna musi posiadać pieczątkę / podpis sprzedawcy oraz 
uzupełnione pole „Data sprzedaży”.  
W przypadku nieprawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej lub braku dowodu sprzedaży Serwis 
Polpak Poland może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej (Nie dotyczy to produktu 
dostarczanego do serwisu w ramach przedsprzedaży przez dealera). 
 
 

§ 4. Informacje dotyczące przygotowania produktu do wysyłki do serwisu 
 

Jeżeli usterka występuje podczas odtwarzania płyt lub plików, należy w miarę możliwości dołączyć daną 
płytę lub pliki (na pamięci zewnętrznej) podczas odtwarzania których występuje problem. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania produktu do odbioru przez kuriera są dostępne w trakcie 
wprowadzania zgłoszenia na stronie www.POLPAK.com.pl w zakładce SERWIS GWARANCJA → ZGŁOSZENIE 
NAPRAWY GWARANCYJNEJ link: https://www.polpak.com.pl/zgloszenie-naprawy-gwarancyjnej 
 
Przesyłki do serwisu przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00. 


