
 

KARTA GWARANCYJNA PRZYCZEPY MARKI RYDWAN 

MODEL…………………………………………………………………… 

NR ID………………………………………………………………………. 

 

1. Producent przyczepy ZPHU „Rydwan” Tadeusz Osiak, zwany dalej Gwarantem, niniejszym gwarantuje 

najwyższą jakość sprzedawanych przyczep. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno 

wady ukryte, powstałe z przyczyn tkwiących w przyczepie w chwili odbioru przyczepy, jak i wszelkie inne ukryte 

wady fizyczne powstałe z przyczyn, za które producent ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te 

ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 

2. Producent gwarantuje bezpłatne naprawy gwarancyjne, wykonywane przez serwis producenta i mobilny serwis 

autoryzowany dealera. Warunkiem uznania roszczeń gwarancyjnych za zasadne jest: 

- zgłoszenie reklamacji na piśmie wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym, dostarczenie reklamowanej przyczepy, 

przedłożenie niniejszej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz udostępnienie przyczepy do oceny 

stanu technicznego gwarantowi. 

Wszelkie reklamacje muszą być składane w formie pisemnej w siedzibie producenta. Złożenie reklamacji w 

powyższej formie oznacza akceptację warunków gwarancji określonych niniejszym dokumentem. 

3. Gwarancją nie są objęte części i podzespoły przyczepy, które ulegają zużyciu w normalnych warunkach 

eksploatacyjnych niezależnie od okresu gwarancji.  Do grupy tych elementów zalicza się w szczególności nast. 

części i podzespoły: 

- ogumienie przyczepy, 

- elementy łożyskowania i zawieszenia koła, 

- żarówki oraz lampy, 

- elementy układów najazdowych, takie jak bębny, szczęki, linki, urządzenie najazdowe, amortyzatory 

- zaczep kulowy, 

- styki wtyczki 12v, 

- podłoga przyczepy. 

4. Nie podlegają  naprawom gwarancyjnym uszkodzenia i niezgodności powstałe wskutek niewłaściwej 

eksploatacji sprzętu i jego konserwacji w tym również użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, a także 

użytkowania uszkodzonej przyczepy. Wszelkie samodzielnie naprawy i zmiany w przedmiocie objętym niniejszą 

gwarancją powodują wygaśnięcie ochrony gwarancyjnej. 

5. Okres trwania gwarancji: zgodnie z warunkami umowy 

6. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu i wpływów, wynikających z czasowej niesprawności  

przyczepy . 

7. Serwis producenta – Stary Bazanów 3, 08-500 Ryki, tel/fax. 81 865 – 35 – 91, kom. 601 – 412 – 970, 

www.rydwan.eu, email: rydwan@rydwan.net.pl  

8. Niniejszy dokument stanowi dowód przeniesienia uprawnień gwarancyjnych Wykonawcy przysługujących mu 

od producenta, na rzecz Zamawiającego i stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny Wykonawcy oraz 

producenta. 
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