
REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG

 

§1 Postanowienia ogolne 

1. Niniejszy regulamin został stworzony na podstawie art. 384 §1 Kodeksu 
cywilnego. 

2. Regulamin okresla zakres i warunki dokonywania napraw i swiadczenia usług 
diagnostyczno - serwisowych sprzetu elektronicznego Klienta przez FixMe 
Urszula Walendzik, ul. Parzeczewska 40/52, 95-100 Zgierz, NIP: 7321445198
(zwany dalej „FixMe”). 

3. Adres serwisu: ul. Piotrkowskiej 223, 90-451 Łodź oraz Rumuńskiej 1, 91-336 
Łodź, tel: 787-787-622 oraz 787-787-059, e-mail: serwis@fixmelodz.pl, strona
www: www.fixme  .com.pl (zwany dalej „Serwis”). 

4. Wymogiem niezbednym do swiadczenia usług wskazanych w Regulaminie 
jest wypełnienie dokumentu 

Zlecenia naprawy na wzorze dokumentu stosowanego w serwisie FixMe 
przez Klienta i podpisanie go przez Klienta i uprawnionego pracownika 
Serwisu. Dokładne zasady zlecenia usług swiadczonych przez Serwis okresla
§ 4 regulaminu. 

5. Niniejszy regulamin dostepny jest w formie papierowej w siedzibie Serwisu 
oraz w formie elektronicznej (udostepniany droga mailowa na wyraźne 
zyczenie klienta). 

§2 Definicja pojec 

Ponizszym wyrazeniom przypisuje sie nastepujace znaczenie, ilekroc wyrazenia te
wystepuja w niniejszym regulaminie: 

1. FixMe – nazwa handlowa firmy swiadczacej Usługi serwisowe; 

2. Serwis – dział serwisu w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 223, 90-451 Łodź oraz 
Rumuńskiej 1, 91-336 Łodź; 

3. Usługa serwisowa / naprawa – usługa polegajaca na wykonaniu prac 
konserwacyjno – naprawczych 

na Sprzecie i/lub oprogramowaniu nalezacym do Klienta majaca na celu 
zapewnienie jego prawidłowego 

funkcjonowania / usuniecia usterek; 

4. Klient – osoba fizyczna nie prowadzaca działalnosci gospodarczej lub osoba 
fizyczna prowadzaca 

działalnosc gospodarcza, ktora dokonała Zlecenia naprawy sprzetu; 

5. Przewoźnik – firma kurierska obsługujaca Serwis na podstawie aktualnie 
obowiazujacej umowy; 

6. Kurier – pracownik lub wspołpracownik Przewoźnika działajacy w jego 
imieniu, swiadczacy usługi 

kurierskie; 

7. Door to Door – nadanie Sprzetu od Klienta do Serwisu oraz z Serwisu do 
Klienta za posrednictwem 

Kuriera; 

8. Zlecenie naprawy  – dokument potwierdzajacy przyjecie Sprzetu 

przez Serwis, jednoczesnie uprawniajacy Klienta do jego odbioru;

9. Dokument serwisowy – dokument potwierdzajacy i informujacy o zakresie 
wykonanej naprawy oraz kosztach; 

10. Sprzet – sprzet elektroniczny (w tym m.in. komputerowy i GSM) przekazany 
przez Klienta w celu 

jego Naprawy; 

11. Cennik – zestawienie opłat pobieranych przez FixMe w zwiazku ze 
swiadczonymi usługami; 

12. Strona internetowa – witryna Serwisu dostepna pod adresem 
www.fixme.com.pl; 

13. Naprawa gwarancyjna – nieodpłatna naprawa Sprzetu w ramach udzielonej 
gwarancji. 

14. Naprawa pogwarancyjna - odpłatna naprawa Sprzetu realizowana po upływie 
terminu gwarancji 

lub w zakresie nia nie objetym; 

15. Usługa ekspresowa – Usługa serwisowa dokonywana w trybie priorytetowym 
oraz płatnoscia powiekszona o       50% standardowej ceny naprawy za Usługe 
serwisowa, według Cennika; 

16. Ekspertyza –  diagnoza i wycena majaca na celu identyfikacje stanu Sprzetu, 
przetestowanie, oszacowanie uszkodzeń oraz wycene czesci zamiennych i 
kosztow Naprawy, płatna w wysokosci 50 zł za urzadzenia iPhone, 100 zł za 
urzadzenia Mac, oraz 150 zł za pozostałe urzadzenia.; 

17. Zgłoszenie reklamacji – dokumenty zawierajace oznaczenie Sprzetu, dane 
osobowe Klienta, opis nieprawidłowosci, zakres wykonanej Naprawy lub 
przegladu. 

§3 Dane serwisu 

1. Serwis swiadczy usługi pod adresem ul. Piotrkowskiej 223, 90-451 Łodź oraz 
Rumuńskiej 1, 91-336 Łodź 

2. Klient moze kontaktowac sie z Serwisem telefonicznie pod numerem telefonu:
787-787-622 oraz 787-787-059

lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
serwis@fixmelodz.pl.

 

§4 Przyjecie sprzetu do naprawy 

1. Zgłoszenie Naprawy moze zostac dokonane: 

a. Osobiscie przez Klienta w siedzibie Serwisu poprzez złozenie dokumentu 
Potwierdzenie przyjecia urzadzenia do serwisu 

lub 

b. W formie elektronicznej, za posrednictwem formularza zgłoszeniowego, 
Zgłoszenie naprawy, zamieszczonego pod adresem: 
https://www.fixme.com.pl/naprawa-wysylkowa 

Dostarczenie urzadzenia do naprawy oraz zwrot do Klienta, realizowane jest 
za posrednictwem Przewoźnika i po skorzystaniu z ww formularza, nie jest 
objete dodatkowymi kosztami w przypadku skorzystania z naprawy 
urzadzenia. W sytuacji przeprowadzenia Ekspertyzy i rezygnacji przez Klienta
z dalszej naprawy, Urzadzenie jest odsyłane na koszt Klienta wraz z 
doliczeniem kosztow Ekspertyzy.

2. Sprzet moze zostac dostarczany do siedziby Serwisu osobiscie przez Klienta 
lub za posrednictwem Kuriera. Koszty przesyłki ponosi Klient. 

3. Dokument Zlecenie Naprawy jest potwierdzeniem przyjecia Sprzetu do 
Serwisu. 

4. W przypadku dostarczenia urzadzenia do naprawy, ktore posiada kod 
blokady, jest zablokowane lub uszkodzone w sposob uniemozliwiajacy 
sprawdzenie poprawnosci działania urzadzenia, przyjmuje sie ze 
niepoprawne działanie urzadzenia, podzespołow lub istniejace wady pojawiły 
sie przed przekazaniem urzadzenia do serwisu. 

5. W urzadzeniach posiadajacych peknieta szybke, głebokie rysy wpływajace na
obnizenie wytrzymałosci elementu lub wygiety korpus wpływajacy na  
powstawanie nienaturalnych naprezeń elementow, wymagajacych do 
przeprowadzenia prac serwisowych demontaz ww elementu istnieje ryzyko 
pogorszenia jego stanu lub trwałego uszkodzenia. We wspomnianych w 
powyzszym zdaniu urzadzeniach, wszystkie zlecone prace serwisowe sa 
wykonywane na odpowiedzialnosc Klienta i serwis nie ponosi 
odpowiedzialnosci za powstałe uszkodzenia.

6. Po otrzymaniu Sprzetu, Serwis przeprowadza jego Ekspertyze, ktora trwa od 
2 do 7 dni roboczych oraz dokonuje 

wyceny kosztow Naprawy. Ekspertyza jest wolna od opłat z zastrzezeniem 
pkt 7 ponizej, oraz moze zostac wydłuzona w przypadkach bardziej 
skomplikowanych uszkodzeń i braku wymaganych czesci do jej 
przeprowadzenia o czym Klient zostanie poinformowany. Rezygnacja Klienta 
z dalszej Ekspertyzy w zwiazku z wydłuzeniem czasu jej wykonania, nie 
zwalnia z opłaty za Ekspertyze.

7. Jezeli po dokonaniu diagnozy Serwis stwierdzi, ze: 

1. Sprzet jest w pełni sprawny – dokonuje jego zwrotu Klientowi 
poprzez wydanie Sprzetu w siedzibie Serwisu lub za 
posrednictwem Kuriera na koszt Klienta, bez obciazania go 
kosztami wykonanej diagnozy.

2. Sprzet wymaga naprawy – Serwis informuje Klienta za 
posrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub SMS na 
nr telefonu wskazany w Dokumencie Zlecenie naprawy, o 
stwierdzonych uszkodzeniach i nieprawidłowosciach Sprzetu 
oraz o przewidywanych kosztach Naprawy, a w przypadku 
telefonicznego sposobu rowniez o adresie e-mail, na ktory Klient
ma przesłac swoje stanowisko w zakresie Naprawy. Klient jest 
zobowiazany w terminie do 5 dni od momentu otrzymania 
wyceny podjac decyzje w sprawie Naprawy za posrednictwem 
poczty elektronicznej na wskazany przez Serwis adres e-mail. 

8. W przypadku akceptacji wyceny, Serwis niezwłocznie podejmuje sie Naprawy
Sprzetu. W przypadku rezygnacji z Naprawy, Serwis dokonuje zwrotu Sprzetu
Klientowi poprzez jego wydanie w Serwisie 

lub za posrednictwem Kuriera na koszt Klienta, oraz nalicza koszty wykonanej
Ekspertyzy. 

7. W przypadku gdy diagnoza została wykonana prawidłowo, natomiast Klient 
nie zgadza na naprawe, jest on zobowiazany na pokrycie kosztow diagnozy w
wysokosci 50 zł brutto za urzadzenia iPhone, 100 zł brutto za urzadzenia 
Mac, oraz 150 zł brutto za pozostałe urzadzenia. 

8. Brak udzielenia jakiejkolwiek odpowiedzi w zakresie przedstawionej wyceny w
ciagu 7 dni roboczych od przekazania przez Serwis informacji Klientowi 
uznawany jest za brak zgody na Naprawe. Klient w takim przypadku jest 

http://www.fixme.com.pl/
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zobowiazany do niezwłocznego odbioru Sprzetu w siedzibie Serwisu. 

9. W przypadku, gdy po przystapieniu do Naprawy zostana stwierdzone inne 
uszkodzenia Sprzetu skutkujace wzrostem kosztow Naprawy w stosunku do 
kosztow przewidywanych w czasie diagnozy, Serwis informuje Klienta o 
dodatkowych uszkodzeniach Sprzetu i kosztach ich naprawy za 
posrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie na numer telefonu 
Klienta wskazany w Zleceniu naprawy. Naprawa dodatkowych uszkodzeń 
nastapi po uzyskaniu zgody Klienta na pokrycie dodatkowych kosztow. W 
przypadku niewyrazenia przez Klienta zgody, o ktorej mowa w zdaniu 
poprzedzajacym, Serwis wykonuje Naprawe, o ile jest to mozliwe tylko w 
zakresie ustalonym z Klientem z zastrzezeniem pkt. 10 ponizej. 

10. W razie zaistnienia sytuacji o ktorej mowa w pkt. 9, a jednoczesnie gdy 
Naprawa Sprzetu jest mozliwa tylko po wykonaniu czynnosci dodatkowych, 
na ktore Klient nie wyraził zgody, Serwis moze odmowic wykonania Naprawy 
w całosci, bez obciazenia z tego tytułu Klienta jakimikolwiek kosztami. W 
takim przypadku pkt. 12 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio. 

11. Serwis informuje Klienta o zakończeniu Naprawy za posrednictwem poczty 
elektronicznej lub telefonicznie. Zakończenie Naprawy jest rownoznaczne z 
mozliwoscia odbioru Sprzetu. 

12. Klient ma obowiazek odebrac Sprzet najpoźniej w terminie 14 dni od 
poinformowania go przez Serwis o ukończeniu Naprawy osobiscie lub przez 
osobe upowazniona do odbioru. Wydanie naprawionego Sprzetu nastepuje w 
siedzibie Serwisu na podstawie przedłozonego dokumentu Zlecenia naprawy,
z zastrzezeniem pkt. 13 ponizej. 

13. Klient jest uprawniony podczas Zlecenia naprawy do skorzystania z usługi 
Door to Door. W takim przypadku Sprzet wysłany jest do Klienta na adres 
przez niego wskazany w wiadomosci e-mail przesłanej na wskazany adres 
przez Serwis. 

14. Nieodebranie Sprzetu w terminie, o ktorym mowa w pkt. 12 powyzej skutkuje 
obciazeniem Klienta kosztami przechowania Sprzetu w wysokosci 5 zł netto 
za kazdy dzień opoźnienia w odbiorze Sprzetu. Kwota, o ktorej mowa w 
zdaniu poprzedzajacym płatna bedzie na podstawie wystawionej noty 
obciazeniowej. 

15. W przypadku braku mozliwosci Naprawy Sprzetu, Serwis zastrzega sobie 
prawo do jego zwrotu Klientowi. Klient nie ponosi zadnych opłat z tytułu 
wykonanej Ekspertyzy. 

16. Wymienione w czasie Naprawy Sprzetu czesci lub podzespoły beda 
przekazywane do utylizacji lub zwracane na wniosek Klienta. Klient jest 
zobowiazany do poinformowania Serwis o checi otrzymania wymienionych 
podzespołow podczas przyjecia urzadzenia do serwisu. Dodatkowo w 
przypadku checi otrzymania uszkodzonych, napuchnietych lub wykazujacych 
ryzyko przechowywania ogniw, Klient potwierdza, ze został poinformowany 
przez Serwis o ryzyku i niebezpieczeństwie przechowywania ww czesci i w 
przypadku spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie 
bedzie domagał sie odszkodowania od Serwisu. 

17. Klient nie ma obowiazku dostarczenia wraz ze Sprzetem oprogramowania 
podstawowego (systemu operacyjnego), z zastrzezeniem zdania nastepnego.
W przypadku gdy Naprawa wymagac bedzie reinstalacji oprogramowania, 
Klient na wniosek Serwisu dostarczy klucz licencyjny (jezeli jest to konieczne).
W pozostałych przypadkach reinstalacja oprogramowania (systemu 
operacyjnego) jest dodatkowo płatna w wysokosci okreslonej w Cenniku i 
moze byc wykonana wyłacznie na zadanie Klienta. Instalacja systemu w 
przypadku wszystkich urzadzeń wynosi 100 zł brutto. 

18. Klient zobowiazuje sie do wskazania poprawnych i prawidłowych danych w 
Zleceniu naprawy. 

19. Klient dostarczajac urzadzenie do serwisu, jest swiadom utraty gwarancji W 
przypadku gdy Sprzet dostarczony przez Klienta badź jego czesci objete sa 
gwarancja przez podmioty inne niz FixMe.

§5 Wysyłka i odbior sprzetu 

1. Serwis umozliwia wysyłke Sprzetu jak rowniez jego odbior przy wykorzystaniu
usługi Door to Door. Serwis korzysta w tym zakresie z usług Przewoźnika. 

2. Klient w razie skorzystania z usługi Door to Door zobowiazany jest do 
opakowania przesyłki w sposob odpowiednio zabezpieczajacy ja przed 
uszkodzeniami lub zniszczeniem w trakcie transportu. 

3. Wszelkie przesyłki Serwisu sa ubezpieczone do kwoty 3000 zł. W przypadku, 
gdy wartosc Sprzetu przewyzsza kwote wskazana w zdaniu poprzedzajacym, 
Klient zobowiazany jest poinformowac o tym Kuriera oraz Serwis pod 
adresem e-mail: serwis@fixmelodz.pl.

4. Otrzymanie przez Serwis Sprzetu niewłasciwe zabezpieczonego w trakcie 
transportu lub z oznakami naruszenia opakowania przesyłki zostanie 
potwierdzone sporzadzonym na te okolicznosc Protokołem stanu przesyłki, o 
czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. W przypadku otrzymania 
przez serwis paczki nie wskazujacej na uszkodzenie, a gdy po otwarciu okaze
sie, ze urzadzenie uległo uszkodzeniu w trakcie transportu, Serwis potwierdzi 
ten fakt protokołem i niezwłocznie poinformuje Klienta. 

5. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzic stan opakowania i 
jej zawartosc. Uszkodzenie opakowania przesyłki, jej naruszenie lub 
zniszczenie podlega ujawnieniu w Protokole sporzadzanym i podpisanym w 
obecnosci Kuriera niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki. 

6. Jezeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedajace sie z
zewnatrz zauwazyc przy odbiorze, stan przesyłki podlega protokolarnemu 
ustaleniu (protokoł stanu przesyłki) obejmujacemu w szczegolnosci opis 
uszkodzenia, nr listu przewozowego, date i godzine doreczenia. 

7. Serwis nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia Sprzetu powstałe w 
trakcie transportu do i z Serwisu. Odpowiedzialnosc za utrate, ubytek lub 
uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjecia jej do przewozu az do jej 
wydania, ponosi Przewoźnik. 

§6 Czas naprawy 

1. Czas trwania Naprawy kazdorazowo jest uzalezniony od rodzaju uszkodzenia
oraz dostepnosci czesci i podzespołow zamiennych niezbednych do jej 
dokonania z zastrzezeniem ze termin ten nie przekroczy 60 dni liczac od dnia 
Zlecenia naprawy. W przypadku braku mozliwosci wykonania naprawy ze 
wzgledu na brak dostepnosci wymaganych czesci, Serwis zastrzega sobie 
prawo do zwrotu Klientowi urzadzenia bez kosztow Ekspertyzy.

2. Na wniosek Klienta w przypadku braku dostepnosci czesci, czas realizacji 
naprawy moze zostac wydłuzony ze wskazaniem lub bez wskazania 
nieprzekraczalnego terminu. W takiej sytuacji Klient na czas oczekiwania 
moze: 

a) odebrac urzadzenie i ponownie zgłosic sie do serwisu w momencie 
pojawienia sie wymaganych czesci, 

lub 

b) pozostawic urzadzenie w serwisie co po przekroczeniu 60 dni, spowoduje 
naliczeniem opłaty magazynowania w wysokosci 5 zł netto za kazdy nastepny
dzień. 

3. Na wniosek Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym punkcie Serwis 
moze wykonac Naprawe Sprzetu w trybie Usługi ekspresowej. W przypadku 
niewykonania Usługi serwisowej w terminie wskazanym w zdaniu 
poprzedzajacym, Naprawe traktuje sie jako wykonana w trybie zwykłym. 

4. Czas Naprawy gwarancyjnej wynosi 21 dni z zastrzezeniem § 7 pkt. 16 

niniejszego regulaminu. Serwis w terminie do 10 dni roboczych przeprowadza
diagnoze Sprzetu, liczac od dnia jego otrzymania z zastrzezeniem zdania 
nastepnego. 

5. Czas Naprawy pogwarancyjnej kazdorazowo jest uzalezniony od rodzaju 
uszkodzenia oraz dostepnosci czesci i podzespołow zamiennych niezbednych
do jej dokonania. 

§7 Gwarancja 

1. Serwis udziela 12-miesiecznej gwarancji oraz Rekojmi na wykonana Naprawe
wyszczegolniona w Karcie naprawy z zastrzezeniem pkt. 6, 7 i 8 ponizej. Na 
czesci i podzespoły zamienne Serwis udziela gwarancji na warunkach i w 
terminie okreslonych przez producenta w dokumencie gwarancyjnym. 

2. Termin gwarancji liczony jest od daty wysyłki lub wydania Klientowi 
naprawionego Sprzetu. 

3. W zwiazku z udzielona gwarancja, o ktorej mowa w pkt 1 powyzej Serwis 
zobowiazuje sie do nieodpłatnego usuwania nieprawidłowosci w działaniu 
Sprzetu, jego czesci lub podzespołu, ktore były objete Naprawa, powstałych w
wyniku uszkodzeń lub awarii zgłaszanych zgodnie z zasadami okreslonymi w 
niniejszym 

Regulaminie, o ile wady te ujawnia sie w ciagu terminu okreslonego w pkt. 1 
powyzej. 

4. Nieprawidłowosci w działaniu Sprzetu powstałe po upływie terminu gwarancji 
oraz niepoprawne działanie podzespołow ktorych naprawa nie była 
przeprowadzona, moga byc usuwane przez 

Serwis na podstawie Zlecenia naprawy, za wynagrodzeniem okreslonym w 
Cenniku. 

5. Gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiacych w uzytych 
czesciach lub wykonanej Naprawie. 

6. W przypadku naprawy sprzetow, ktore uległy wczesniej zalaniu serwis 
ogranicza czas trwania gwarancji oraz rekojmi do 1-miesiaca. 

7. Gwarancja w zakresie wskazanym w pkt. 1 powyzej nie obejmuje 
przypadkow, kiedy nieprawidłowosci lub wady objete gwarancja sa 
nastepstwem uszkodzeń elementow i czesci Sprzetu nieobjetych gwarancja. 

8. Gwarancja nie obejmuje oprogramowania oraz wad lub usterek bedacych 
nastepstwem uszkodzeń mechanicznych, oddziaływania zewnetrznych 
czynnikow w tym termicznych i chemicznych lub spowodowane zalaniem 
Sprzetu, uszkodzeń powstałych na skutek niewłasciwego lub niezgodnego z 
instrukcja uzytkowania, przechowywania, konserwacji, składowania lub w 
trakcie transportu Sprzetu z lub do Serwisu. Gwarancja nie obejmuje rowniez 
wad spowodowanych zanieczyszczeniem Sprzetu lub powstałych w wyniku 
uzycia do czyszczenia Sprzetu srodkow chemicznych nieprzeznaczonych do 
tego celu jak rowniez zaistnienia przypadkow losowych niezaleznych od 
sposobu eksploatacji (m.in. skutkow powodzi, pozaru, przepiecia 
elektrycznego). 

9. W przypadku wymiany ogniw (baterii), serwis udziela 6-miesiecznej gwarancji 
oraz rekojmi z zastrzezeniem pkt. 6.

10. W przypadku naprawy płyty głownej i jej elementow (regeneracja), serwis 
udziela 1-miesiecznej gwarancji oraz rekojmi z zastrzezeniem pkt. 6.

11. W przypadku wymiany elementow na płycie głownej, serwis udziela 3-
miesiecznej gwarancji oraz rekojmi z zastrzezeniem pkt. 6.

12. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej gwarancji oraz rekojmi wygasaja 
automatycznie po upływie okresu gwarancji i rekojmi lub przed jej upływem, w
razie dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania Sprzetu lub 
jego czesci objetej gwarancja przez Klienta lub inny podmiot niz Serwis badź 
w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub 



numerow seryjnych Serwisu. 

13. Sposob dostarczenia Sprzetu do Naprawy gwarancyjnej: 

a. wysłanie Sprzetu na koszt Klienta za posrednictwem Kuriera wraz z opisem
reklamacji przesłanym na adres  e-mail serwis@fixmelodz.pl najpoźniej w 
dniu wysyłki urzadzenia (w przypadku zasadnej reklamacji koszt przesyłki 
zostanie zwrocony Klientowi przez Serwis) lub 

b. dostarczenie Sprzetu własnym staraniem do siedziby Serwisu; 

Wybor sposobu dostarczenia nalezy do Klienta. 

14. W przypadku, gdy w toku analizy zasadnosci zgłoszenia gwarancyjnego i 
ogledzin wadliwego Sprzetu lub jego czesci, Serwis stwierdzi, iz

 naruszono warunki udzielonej gwarancji, w szczegolnosci Sprzet lub jego 
czesci zostały zmodyfikowane w zakresie własciwosci fizycznych, Serwis 
poinformuje o tym Klienta, zwracajac Klientowi wadliwy Sprzet na jego koszt i 
ryzyko, a Klient zobowiazany jest do pokrycia poniesionych przez Serwis 
kosztow a w szczegolnosci kosztow Ekspertyzy. 

15. Zgłoszona wada podlega weryfikacji, w trakcie ktorej Serwis stwierdza 
przyczyny i zakres usterki. 

16. Serwis wykonuje obowiazki gwarancyjne w terminie 21 dni liczac od dnia 
otrzymania zgłoszenia 

z zastrzezeniem pkt. 17 ponizej. 

17. W wyjatkowych sytuacjach, gdy jest to uzasadnione koniecznoscia 
sprowadzenia odpowiednich czesci, badź 

znacznym stopniem skomplikowania Naprawy, Serwis ma prawo przedłuzenia
czasu Naprawy gwarancyjnej 

do 28 dni roboczych, o czym Klient zostanie uprzednio poinformowany. 

18. Serwis podczas naprawy wykorzystuje podzespoły składajace sie z 
oryginalnych elementow oraz czesci zamiennych w ktorych moga wystapic w 
roznym stopniu oraz zakresie roznice jakosciowe przy zachowaniu 
funkcjonalnosci obejmujacej ich przeznaczenie. Klient po naprawie, ale przed 
pokwitowaniem odbioru urzadzenia jest zobowiazany zweryfikowac jakosc 
wykonania usługi, uzytych podzespołow i w przypadku zastrzezeń 
poinformowac o tym osobe wydajaca urzadzenie. W przypadku poprawnego 
działania wykorzystanych podczas naprawy czesci, reklamacje z tytułu jakosci
po odbiorze urzadzenia moga zostac odrzucone, w szczegolnosci gdy na ww 
czesciach powstana slady uzytkowania.

19. Gwarancja nie wyłacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
wynikajacych z przepisow o rekojmi 

za wady z zastrzezeniem pkt. 6,9,10 i 11 o czym Klient zostanie 
poinformowany przed odbiorem urzadzenia i na co wyrazi dobrowolna zgode.

§8 Procedura reklamacyjna 

1. W przypadku niejasnosci zwiazanych z płatnoscia, jakichkolwiek problemow 
powstałych w zakresie spraw wynikajacych z wykonanej Naprawy, rowniez w 
przypadku ewentualnych nieprawidłowosci w działaniu Sprzetu, Klient moze 
poinformowac o tym fakcie Serwis w formie pisemnej lub przesłac na adres e-mail: 
serwis@fixmelodz.pl okreslajac w tresci wiadomosci nazwe Klienta, skrocony opis 
problemu oraz dane osoby odpowiedzialnej za kontakt po stronie Klienta. Termin 
rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni liczac 

od dnia jej doreczenia. Klient otrzyma odpowiedź pisemna przesłana za 
posrednictwem poczty tradycyjnej 

lub poczty elektronicznej, na wskazany przez Klienta w Zleceniu 
Reklamacyjnym adres e-mail. 

2. Dostarczenie Sprzetu w ramach reklamacji jest bezwarunkowe. 

3. Sprzet powinien zostac dostarczony do Serwisu w oryginalnym opakowaniu 
zapewniajacym jego bezpieczny 

transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastepczego, ktore 
powinno gwarantowac 

odpowiednia ochrone podczas transportu w zakresie nie nizszym niz 
oryginalne opakowanie. 

4. Klient zobowiazany jest przesłac kompletny Sprzet wraz z akcesoriami, ktore 
maja wpływ na funkcjonalnosc danego Sprzetu lub ktore moga byc jedna z 
przyczyn zaistnienia wady w jego działaniu. Do reklamowanego Sprzetu 
nalezy dołaczyc dowod Zlecenia naprawy i oryginał dokumentu 
gwarancyjnego, wydanego wraz 

ze Sprzetem. 

5. W przypadku uznania reklamacji, Serwis usunie stwierdzone wady fizyczne 
badź wymieni wadliwy element 

na pozbawiony wad. Wybor jednego z wymienionych uprawnień nalezy do 
Serwisu. 

6. Termin usuniecia wad bedzie ustalany pomiedzy Serwisem i Klientem przy 
uwzglednieniu czasu koniecznego 

do Naprawy nie poźniej jednak niz w terminie wskazanym w § 7 ust. 16. 

§9 Cennik / sposob naprawy

 

1. Cena Naprawy kalkulowana jest w oparciu o Cennik oraz cene elementow i 
podzespołow podlegajacych wymianie w zwiazku ze Zleceniem naprawy. 

2. Serwis stosuje stawki cenowe za Usługe serwisowa, zawarte w Cenniku. 
Wskazane kwoty sa kwotami brutto. Wysokosc kwoty Naprawy w konkretnym 
przypadku uzalezniona jest od skomplikowania usterki oraz zakresu 
koniecznych do wykonania czynnosci serwisowych. Cena elementow i 
podzespołow okreslana jest na podstawie biezacych cen ich zakupu przez 
Serwis. Cennik okresla rowniez ceny usług dodatkowych. 

3. Klient kazdorazowo informowany jest o łacznej cenie Usługi serwisowej. 

4. Klient po uzyskaniu informacji o cenie Usługi serwisowej moze zrezygnowac z
Naprawy, bez ponoszenia 

z tego tytułu jakichkolwiek opłat (z wyłaczeniem § 4 pkt. 7). W takim 
przypadku jest zobowiazany 

do niezwłocznego odbioru Sprzetu z Serwisu. 

5. Klient zobowiazany jest do dokonania płatnosci za wykonana Usługe 
serwisowa w momencie odbioru 

Sprzetu: 

a. gotowka lub karta płatnicza, w przypadku odbioru Sprzetu przez Klienta 
własnym staraniem i na własny koszt z Serwisu; 

b. gotowka do rak Kuriera, w przypadku dostawy Sprzetu za posrednictwem 
Przewoźnika; 

§ 10 Zawarcie umowy na odległosc 

1. Klient, ktory zawarł umowe o swiadczenie Usługi serwisowej na odległosc lub 
poza lokalem przedsiebiorstwa moze w terminie 14 dni odstapic od niej bez 
podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztow, z wyjatkiem kosztow 
okreslonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o 
prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Klient moze odstapic od umowy 
składajac stosowne oswiadczenie na pismie. 

2. Bieg terminu do odstapienia od umowy rozpoczyna sie od dnia zawarcia 
umowy. 

3. Prawo odstapienia od umowy o swiadczenie Usługi serwisowej nie 
przysługuje w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umowy: 

1. oswiadczenie usługi, jezeli przedsiebiorca wykonał w pełni 
usługe za wyraźna zgoda Klienta, ktory został poinformowany 
przed rozpoczeciem swiadczenia, ze po spełnieniu swiadczenia 
przez Serwis utraci prawo odstapienia od umowy; 

2. w ktorej Klient wyraźnie zadał, aby Serwis do niego przyjechał w
celu dokonania pilnej naprawy 

lub konserwacji; 

4. Głowne cechy swiadczenia Usługi serwisowej zostana szczegołowo 
okreslone i przekazane Klientowi przez 

Serwis w trakcie diagnozy i wyceny. 

§ 11 Zakres odpowiedzialnosci 

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialnosci za dane znajdujace sie na dyskach 
stałych Sprzetu, pamieci wewnetrznej lub innych nosnikach przekazanych ze 
Sprzetem do Naprawy. Klient przed przekazaniem Sprzetu do Serwisu jest 
zobowiazany do zabezpieczenia ww. danych poprzez wykonanie kopii 
zapasowej. W przypadku niewykonania kopii zapasowej ponosi on ryzyko 
utraty danych w czasie wykonywania czynnosci serwisowych. 

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialnosci za uzywane i zainstalowane 
nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane niezaleznie od nosnika, 
przekazane przez Klienta wraz ze Sprzetem. 

3. Serwis zastrzega sobie prawo zwrotu nienaprawionego Sprzetu Klientowi z 
powodu braku niezbednych do Naprawy czesci na rynku oraz innych, 
niezaleznych od Serwisu czynnikow i zdarzeń. 

4. Serwis zastrzega sobie mozliwosc zwrotu Klientowi nienaprawionego Sprzetu 
lub sprzetu o odmiennych objawach anizeli w chwili jego przyjecia. Zwrot 
Sprzetu w stanie wskazanym w zdaniu poprzedzajacym moze byc wynikiem 
m.in.: 

1. Odmowy pokrycia przez Klienta dodatkowych kosztow Naprawy,
usterek ukrytych niemozliwych do zidentyfikowania przed 
przystapieniem do naprawy wynikajacych np. z uszkodzenia 
wewnatrz laminatu PCB, uszkodzenia podzespołow 
elektronicznych niemozliwych do wymiany (takze 
uniemozliwionych przez stosowany proces technologiczny,) 

2. Czesc elementow, w tym uszkodzone, jest obecnie wykonywana
w technologii SMD i BGA, a co za tym idzie regeneracja takiego 
układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, ktory mozna 
wyeliminowac tylko poprzez wymiane elementu na w pełni 
sprawny, nie zawsze osiagalny. 

3. Wad ukrytych urzadzenia.
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4. Naruszonej konstrukcji elementow składowych urzadzenia, ktora
nie jest widoczna przed ich demontazem.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialnosci za legalnosc systemu operacyjnego oraz
aplikacji zainstalowanych na dostarczonym przez Klienta Sprzecie. 

6. Serwis nie ponosi odpowiedzialnosci za zarejestrowane na wszelkich 
nosnikach tresci przekazane wraz ze sprzetem, przede wszystkim ich 
legalnosc i zgodnosc z prawem. 

§ 12 Ochrona danych osobowych 

1. FixMe zapewnia Klientowi poufnosc informacji przekazywanych w ramach 
swiadczonych usług. 

2. Dane osobowe Klienta beda przechowywane i przetwarzane przez FixMe 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133, poz.883. 
z poźn. zm.). 

3. Klient wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych, adresowych jak i 
danych dotyczacych Sprzetu 

oraz na ich umieszczenie w bazie danych Serwisu, w celu objecia Sprzetu 
Usługa serwisowa oraz gwarancyjna. 

4. Klient podaje dane osobowe w sposob dobrowolny, jednakze odmowa ich 
podania moze uniemozliwic 

Serwisowi realizacje Naprawy w nalezyty sposob. 

5. Klientowi przysługuje prawo do wgladu do swoich danych osobowych, a takze
do zadania ich uzupełnienia, 

uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego 
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuniecia. Powierzone dane osobowe 
sa przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami okreslonymi w 
obowiazujacych przepisach prawa. 

§ 13 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin obowiazuje od 1.07.2018 roku. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje sie 
odpowiednio przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. 

3. Klient oswiadcza, ze zapoznał sie z postanowieniami niniejszego Regulaminu 
z momentem jego podpisania 

badź potwierdzenia w formularzu FixMe– Zlecenie naprawy. 

4. W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta (Dz.U.2014.827), Serwis 

nie zapewnia mozliwosci złozenia oswiadczenia o odstapieniu od umowy 
droga elektroniczna. 

Aktualna tresc regulaminu dostepna jest w siedzibie Serwisu oraz w formie 
elektronicznej (udostepniany droga mailowa na wyraźne zyczenie klienta) .


