
 1 

 

..................................................................... miej scowość / data
 

 

 

INFORMACJA O PRODUKCIE 
1) Produktem jest zamontowany gazowy układ zasilania gazem (zwany takŜe instalacją lub instalacją gazową), do pojazdów 

samochodowych z zapłonem iskrowym kategorii M1 i N1 oraz jego montaŜ  i sprawne funkcjonowanie, wykonywany przez 

„Zakład MontaŜu” zwany dalej „ZM” (wymieniony w Dokumentacj i Identyf ikacyj nej MontaŜu!1 której numer znaj duj e się w wykaz ie załączników) , 

potwierdzony wydanym dla danego pojazdu „Wyciągiem ze świadectwa homologacji sposobu montaŜu instalacji przystosowującej 

pojazd do zasilania gazowego” firmy ELPIGAZ sp. z o.o.   

2) Warunkiem montaŜu i poprawnego działania gazowego układu zasilania w pojeździe jest prawidłowa praca samochodu na 

benzynie, którą powinien zapewnić na swój koszt UŜytkownik lub Właściciel pojazdu a w szczególności prawidłowe 

funkcjonowanie: układu rozrządu – w tym kontrola i regulacja luzów zaworowych nie rzadziej niŜ co 15000 km przebiegu pojazdu; 

układu zapłonowego, w tym takŜe stan świec zapłonowych i przewodów wysokiego napięcia; układu regulacji składu mieszanki 

paliwowo-powietrznej; układu wydechowego; układu zasilania silnika powietrzem; systemu recyrkulacji spalin i EGR. Dane 

pojazdu, dane instalacji oraz dane nabywcy instalacji wymienione są w załączonej Dokumentacji Identyfikacyjnej MontaŜu-1, 

której numer podany jest w „Wykazie załączników” wydanej wraz z pozostałymi dokumentami – zgodnie z „Wykazem 

załączników” poniŜej.  

3) Dla prawidłowego działania Produktu, uŜytkownik powinien stosować w instalacji gaz  spełniający warunki zawarte w 

normach (dla instalacji LPG- propan-butan zgodny z PN-EN589; dla instalacji CNG - spręŜony gaz ziemny zgodny z  ISO 15403) 

4) Gazowy układ zasilania jest urządzeniem, którego bezawaryjne działanie  zapewnia „ZM” dla: 

a) przebiegu �� ��� kilometrów pojazdu licząc od przebiegu w dniu montaŜu, który wynosił ��� ��� km 

b) jednak nie dłuŜej niŜ przez okres �� miesięcy od daty zakupu uwidocznionej na dokumencie sprzedaŜy pod warunkiem 

zapewnienia w tym okresie przez właściciela pojazdu lub jego uŜytkownika: 

• systematycznego dokonywania przeglądów okresowych przez „ZM”, który dokonał montaŜu instalacji w terminach  i w 

zakresach określonych w „Ewidencji przeglądów” zawartych w „KsiąŜce serwisowej” wydanej dla danego pojazdu; 

• zastosowania do serwisu i napraw wyłącznie oryginalnych elementów instalacji gazowej oraz materiałów eksploatacyjnych 

(filtry, uszczelki, zestawy serwisowe i naprawcze) pochodzących z firmy Elpigaz sp. z o.o. i zamontowanych przez „ZM”; 

• wykonywanie niezwłocznie zaleceń i uwag wskazanych podczas przeglądów instalacji przez ,,ZM”, który dokonał 

przeglądu okresowego; 

• prawidłowego funkcjonowania pojazdu zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 2. 

5) W skład zamontowanego gazowego układu zasilania wchodzą wyszczególnione w Dokumentacji Identyfikacyjnej MontaŜu-1 

(której numer podany jest w „Wykazie załączników”) nowe, zamontowane po raz pierwszy w pojeździe elementy. Dla zapewnienia 

prawidłowego działania gazowego układu zasilania w pojeździe, niezbędnym jest dokonywanie przeglądów okresowych i czynności 

serwisowych gazowego układu zasilania zarówno w terminach jak i w zakresach określonych w „Ewidencji przeglądów” zawartych 

w „KsiąŜce serwisowej ”, której numer podany jest w „Wykazie załączników”. Przeglądy jak i czynności serwisowe mogą być 

wykonywane wyłącznie przez Zakład MontaŜu, który dokonał montaŜu gazowego układu zasilania w danym pojeździe.  Wszystkie 

przeglądy i czynności serwisowe powinny zostać potwierdzone w „Ewidencji przeglądów” znajdującej się w „KsiąŜce serwisowej ”, 
której numer podany jest w „Wykazie załączników”. W przypadku nie wykonywania wymaganych przeglądów i czynności 

serwisowych, „ZM” oraz producent elementów instalacji czy teŜ ich dostawca nie odpowiada za poprawność funkcjonowania 

urządzenia i nie będzie zobowiązany do jego bezpłatnej naprawy lub wymiany. 

6) Obsługa instalacji zamontowanej w danym pojeździe – w tym naprawy w ramach gwarancji, inne naprawy, przeglądy oraz 

serwis będzie wykonywana wyłącznie przez „ZM” w miejscu dokonania montaŜu, lub w przypadku zmiany adresu „ZM”, w innym 

miejscu wskazanym przez „ZM” w godzinach pracy „ZM”. Dla wykonania wymienionych wyŜej czynności niezbędne jest okazanie 

w „ZM” oryginału „KsiąŜki Serwisowej” wraz z „Ewidencją przeglądów” dla instalacji gazowej zamontowanej w pojeździe oraz na 

Ŝądanie „ZM” oryginału lub teŜ kopi dowodu zakupu „Produktu”.   

7) Obsługa instalacji przez „ZM” nie obejmuje kosztów związanych z: uzupełnieniem płynu w układzie chłodzenia, benzyny w 

układzie paliwowym, gazu w zbiorniku (takŜe wówczas gdy ich niedobór wynika z przeprowadzenia napraw lub czynności 

serwisowych przez „ZM”),  oraz  z wymianą filtrów, przewodów i świec zapłonowych oraz innych elementów mających wpływ na 

prawidłowe funkcjonowanie instalacji gazowej w pojeździe. Koszty związane z ich uzupełnieniem oraz z wymianą ponosi 

Właściciel lub UŜytkownik pojazdu. 

8) Dla prawidłowego funkcjonowania „Produktu”, uŜytkownik powinien postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w 

„KsiąŜce serwisowej ” gazowego układu zasilania, której numer podany jest w „Wykazie załączników,  wydanej  do danego pojazdu 

oraz zapewnić odpowiednią ilość paliwa  w zbiornikach (dotyczy zarówno gazu jak i benzyny) 

9) W przypadku stwierdzenia usterki lub niesprawności instalacji gazowej w pojeździe oraz konieczności wykonania przeglądu, 

naprawy lub serwisu instalacji Właściciel, lub UŜytkownik pojazdu: zapewni niezwłoczne zgłoszenie wszelkich niedomagań 

instalacji gazowej do „ZM”, a do momentu  usunięcia usterki, obniŜenia ceny albo odstąpienia od umowy zapewni jazdę na 

benzynie bez prawa do Ŝądania zadośćuczynienia za jakiekolwiek koszty ponoszone z tego tytułu, zapewni dostarczenie pojazdu z 

nieprawidłowo funkcjonującą instalacją do miejsca wskazanego przez „ZM” – dostarczenie nastąpi kaŜdorazowo na koszt klienta, w 

przypadku konieczności dokonania naprawy elementu instalacji gazowej wyraŜa zgodę na okresowe stosowanie elementów 

zastępczych przez „ZM” w danym pojeździe 
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10) W przypadkach tego wymagających, „ZM” zapewni wyłączenie z pracy uszkodzonych elementów instalacji gazowej celem 

dalszej bezpiecznej eksploatacji pojazdu na benzynie do czasu dokonania ostatecznej naprawy lub wymiany tych części. „ZM”, nie 

ponosi w tym przypadku skutków związanych ze wzrostem kosztów eksploatacji pojazdu na benzynie do czasu wykonania naprawy 

instalacji gazowej. 

11)  „ZM” w przypadku demontaŜu instalacji nie pokrywa kosztów jakichkolwiek  napraw pojazdu, które mogą wystąpić po 

ewentualnym demontaŜu instalacji  

12) Nabywca gazowego układu zasilania obowiązany jest do bieŜącej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej oraz pojazdu 

celem zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 2.. 

13) „ZM” oraz firma ELPIGAZ sp. z o.o. nie odpowiadają za wady i uszkodzenia: powstałe z winy UŜytkownika oraz Właściciela  

lub osób trzecich poprzez niewłaściwą eksploatację układu zasilania, jego uŜytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem lub z  

„KsiąŜką Serwisową”; w przypadku przeglądów i napraw dokonanych przez nieupowaŜnione osoby oraz w przypadku zastosowania 
części innych niŜ oryginalne pochodzące z firmy ELPIGAZ sp. z o.o.; wynikające z zanieczyszczeń gazu lub powietrza, 

zastosowania gazu nie spełniającego warunków odpowiednich norm (dla instalacji LPG- propan-butan zgodny z PN-EN589; dla 

instalacji CNG - spręŜony gaz ziemny zgodny z  ISO 15403); będące skutkiem niewłaściwego napięcia i/lub zasilania w instalacji 

elektrycznej pojazdu; spowodowane wadami urządzeń i elementów pojazdu  do których jest podłączona  samochodowa instalacja 

gazowa;  będące skutkiem nieprawidłowego funkcjonowania pojazdu spowodowanego brakiem lub nie dostateczną ilością  paliwa, 

w tym zarówno benzyny jak i gazu; w wyniku trwałych zmian jakości sprzętu z przyczyn niezaleŜnych od wytwórcy i „ZM”; w 

przypadku innych uszkodzeń nie powstałych z winy producenta urządzeń, dostawcy lub z winy „ZM” 

14) „ZM” oraz firma ELPIGAZ sp. z o.o. nie odpowiadają za nieprawidłowości funkcjonowania pojazdu na gazie wynikających z : 

niewłaściwego funkcjonowania pojazdu na benzynie, a w szczególności: niesprawnością układu rozrządu – w tym nie wykonania 

kontroli i regulacji luzów zaworowych nie rzadziej niŜ 15000 km przebiegu pojazdu; niesprawnością układu zapłonowego, 

nieodpowiednim stanem świec zapłonowych i przewodów wysokiego napięcia; niesprawnością układu regulacji składu mieszanki 

paliwowo-powietrznej; nieszczelnością układu wydechowego; zanieczyszczeniem wkładu filtra powietrza; niesprawnością systemu 

recyrkulacji spalin i zaworu EGR; dokonania w silniku po montaŜu instalacji gazowej zmian i modyfikacji: układu dolotu powietrza 

do silnika; oprogramowania sterującego zasilaniem benzyną; oprogramowania sterującego układem zapłonowym; dokonania po 

montaŜu instalacji gazowej napraw silnika lub jego zespołów; z zanieczyszczeń gazu lub powietrza, zastosowania gazu nie 

spełniającego warunków odpowiednich norm (dla instalacji LPG- propan-butan zgodny z PN-EN589; dla instalacji CNG - spręŜony 

gaz ziemny zgodny z  ISO 15403); zuŜycia materiałów eksploatacyjnych gazowego układu zasilania między innymi takich jak: 

uszczelki, filtry, membrany, zestawy serwisowe lub naprawcze, cewki, bezpieczniki, płyny eksploatacyjne; uszkodzeń powstałych 

na skutek wypadków, kolizji i innych czynników zewnętrznych;  

15) Uprawnienia wynikające z Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaŜy konsumenckiej dotyczą wyłącznie „Produktu”, za 

który została dokonana zapłata w wysokości i w terminie wskazanym na dokumencie sprzedaŜy wystawionym przez „ZM”. 

16) W przypadku wykorzystywania „Produktu” przez UŜytkownika w prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

obowiązują  zasady jak wyŜej z uwzględnieniem odpowiedzialności określonej w art. 556, 576 Kodeksu Cywilnego. 

17) Przedstawione w niniejszej „Informacji o produkcie” unormowania i warunki mają zastosowanie na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

18) Wszelkie sprawy sporne będą rozwiązywane przez stosowny Sąd z siedzibą właściwą dla „ZM”. 

Wykaz załączników: 

1. Dokumentacja Identyfikacyjna MontaŜu-1 nr : PL - ������  

2. „KsiąŜka Serwisowa z Gwarancją” nr ������� zawierająca: „Instrukcję Obsługi”, „Przepisy bezpieczeństwa”, 

„Ewidencję przeglądów”,  „Instrukcję posługiwania się przełącznikiem” oraz „Ewidencję napraw gwarancyjnych” i „Warunki 

Gwarancji” 

3. „Karta gwarancyjna” nr  KG - PL - ������ 

Oświadczam, Ŝe jestem upowaŜniony do odbioru „Produktu” oraz wszelkiej dokumentacji dla niego wydawanej wymienionej 

w  Wykazie Załączników i potwierdzam zapoznanie się z „Informacją o Produkcie” i  „KsiąŜką serwisową z Gwarancją”  

zawierającą szczegółowe informacje o zasadach uŜytkowania i eksploatacji „Produktu” oraz warunki gwarancji zawarte  

w „Warunkach gwarancji” i w „Karcie gwarancyjnej” wydanej dla nabytego „Produktu”, które przyjąłem do wiadomości.  

Potwierdzam, Ŝe zostałem przeszkolony w obsłudze Gazowego Układu Zasilania zamontowanego w w/w pojeździe, oraz Ŝe 

zostałem zapoznany z warunkami gwarancji, przepisami bezpieczeństwa oraz wymaganiami szczególnymi, które przyjmuję do 

wiadomości i przestrzegania.  Potwierdzam odbiór wyŜej wymienionej dokumentacji wydanej dla „Produktu”  Przedstawione w niniej szej „Inf ormacj i o p rodukcie” p rawa uŜy tkownika instalacj i gazowej maj ą zastosowanie wy łącznie na terenie Polski w zakresie obsług ip rowadzonej p rzez ZakładMontaŜu wymieniony wDokumentacj i Identyf ikacyj nej MontaŜu!1 której numerznaj duj e się w „Wykaz ie załączników”
 

 ................................ ..................................................................................... 
 ( data) (czytelny p odp is odbieraj ącego ze s trony k lienta)
  

Potwierdzam wydanie Produktu i złoŜenie podpisu klienta w mojej obecności. 

  

 ................................ .....................................................................................  
 ( data) (czy telny p odp is wydaj ącego ze s trony „ZM ”)

NIP  ................................................................... Nr nadany Elpigaz  ���-��� 
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