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Gwarancji na naprawę pompy wtryskowej / wtryskiwaczy udziela się na okres 

jednego roku licząc od dnia wystawienia faktury. 

TYP POMPY:  

nr POMPY:  

nr FAKTURY:  

Uwaga !!! 

Warunkiem udzielenia gwarancji jest prawidłowo przeprowadzona procedura zamontowania 

pompy wtryskowej do silnika. 

Warunki gwarancji: 

Wymogi montażowe dla pompy wtryskowej montowanej do silnika. 

1. Pompa wtryskowa powinna być zamontowana do silnika wyłącznie przez mechanika 

wyspecjalizowanego i wykwalifikowanego w zakresie montażu tego rodzaju pomp w maszynach czy 

samochodach uwzględniając zasady wynikające z właściwości dla danego typu pompy i silnika. 

2. Przed zamontowaniem pompy wtryskowej do silnika należy bezwzględnie wymienić wkład filtra 

paliwa, oczyścić odstojnik, oczyścić separator wody, oczyścić korpus lub uchwyt filtra, oczyścić 

podgrzewacz paliwa, oczyścić przewody paliwowe, zbiornik paliwa i smok w zbiorniku paliwa. 

3. Należy upewnić się, że układ paliwowy jest odpowietrzony i nie zawiera zanieczyszczeń lub opiłków. 

4. W trakcie montowania pompy do silnika należy zachować szczególną staranności o czystość. 

5. Po uruchomieniu silnika należy przeprowadzić test pracy silnika poprzez kontrolowaną pracę 

testową silnika w maszynie przez okres 30 minut. 

Wymogi eksploatacyjne dla pompy wtryskowej zamontowanej do silnika. 

6. Dla zachowania dobrego stanu elementów pompy należy wymienić filtr paliwa zgodnie z 

zaleceniami producenta pojazdu Patrz instrukcja obsługi samochodu lub maszyny. 

7. W pompach z autonomicznym smarowaniem należy kontrolować i wymieniać olej tak jak w silniku. 

8. Pompa, która wykaże nieprawidłowości podczas pracy na silniku podlega zwrotowi do firmy 

Gwaranta celem jej sprawdzenia. 

9. Zakres napraw gwarancyjnych jest ograniczony do usunięcia wad montażu i wadliwych części 

materiałowych, których użyto do dokonania napraw chyba, że montaż był wykonywany przez podmiot 

trzeci. 

10. Niezastosowanie się do powyższych uwag może spowodować utratę gwarancji na naprawioną 

pompę. 
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Termin wykonania naprawy gwarancyjnej wynosi nie więcej niż 21 dni od momentu dostarczenia 

pompy do siedziby gwaranta podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie karty 

gwarancyjnej i faktury. 

11. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za nie prawidłową pracę pompy powstają wskutek 

wadliwego zamontowania jej do silnika chyba, że montaż został dokonany przez pracownika Gwaranta. 

12. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pompy powstałe wskutek stosowania paliwa 

nieodpowiedniej, złej jakości lub uszkodzenia spowodowane z wyłącznej winy użytkownika. 

13. Gwarancja traci ważność w sytuacji, gdy silnik do którego została zamontowana Pompa jest w złym 

stanie technicznym, nastąpiło mechaniczne uszkodzenie elementów pompy, pompa pracowała bez 

obecności paliwa, uruchomiono pompę nie zgodnie z instrukcją montażu, niewłaściwie eksploatowano 

pompę, nieregularnie wymieniano olej, filtr oleju, filtr paliwa, zła jakość oleju oraz paliwa, obecność 

zanieczyszczeń i opiłków w układzie paliwowym, jak również, gdy przeprowadzono próby samodzielnej 

naprawy i regulacji pompy. 

14. Gwarancja nie obejmuje pośrednich i bezpośrednich kosztów demontażu, montażu, kosztów 

transportu, diet, zakwaterowania, podróży, strat pośrednich i bezpośrednich spowodowanych wadami 

pompy wtryskowej. 

15. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami 

ekspertyzy oraz transportu. 

16. Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie pompy 

wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w pompie. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują 

prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z wadami pompy przez uprawnionego z 

tytułu gwarancji. 

17. Z gwarancji wyłączone są przypadki losowych uszkodzeń niezależnych od warunków eksploatacji 

(powódź, pożar, burza, itp.). Gwarancja nie obejmuje również wypadków zaistniałych podczas 

transportu i przeładunku ani wywołanych tym uszkodzeń. 

 

18. Gwarancja wygasa, jeżeli zostaną dokonane zmiany w pompie wtryskowej bez uzgodnienia z 

gwarantem. 

19. Wszystkie sprawy sporne powstałe na tle udzielonej gwarancji rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 

siedziby Gwaranta. 

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

Karta Gwarancyjna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 


