
 

 

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

 

"Karta gwarancyjna" Nr: KG – PL - [                     ] 
na zamontowany gazowy układ zasilania 

(niniejszy dokument jest waŜny jedynie w oryginale i wyłącznie z oryginałem „KsiąŜki Serwisowej z Gwarancją", której numer został wskazany poniŜej) 

 

Dla zamontowanego gazowego układu zasilania gazem (zwanego takŜe "Instalacją gazową" lub „Produktem") w pojeździe,  

do którego został zamontowany: 

A. Dane pojazdu: 

Nr rejestracyjny ����������������������������������� 
Marka / Model ��������������������������������� 
Nr identyfikacyjny VIN / nr nadwozia (podwozia)  ���������������������� 

Stanowiącego własność: 

B. Dane właściciela pojazdu: 

Firma (Nazwisko i imię)  ��������������������������������� 

Miejscowość  ��������������������������������� 

Ulica + nr lokalu ��������������������������������� 

Kod pocztowy ��-��� Poczta ������������������� 

C1. Dla nabywcy "Instalacji gazowej":  � - jak w punkcie B 

C2 . Dane nabywcy "Instalacji gazowej": - (wypełnij danepon iŜej jeś li nabywca ins talacj i n ie jes twłaścic ie lempojazdu)
 

Firma (Nazwisko i imię)  ��������������������������������� 

Miejscowość  ��������������������������������� 

Ulica + nr lokalu ��������������������������������� 

Kod pocztowy ��-��� Poczta ������������������� 

udzielona zostaje przez „Zakład MontaŜu" (zwany dalej „ZM") gwarancja na sprawne funkcjonowanie zamontowanej instalacji gazowej w wyŜej 

wymienionym pojeździe dla przebiegu ����� kilometrów pojazdu licząc od przebiegu w dniu montaŜu, który wynosił  

��� ��� km 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 warunków zawartych w „KsiąŜce Serwisowej z Gwarancją" 

nr �������, oraz uŜytkowania instalacji gazowej w pojeździe zgodnie z „Instrukcją obsługi” i „Ewidencją przeglądów” zawartą w tej 

„KsiąŜce Serwisowej”. 
Oświadczam, Ŝe jestem upowaŜniony do odbioru Produktu oraz wszelkiej dokumentacji dla niego wydawanej a w tym: 

- "KsiąŜki Serwisowej z Gwarancją" zawierającej: "Instrukcję Obsługi", "Przepisy bezpieczeństwa", "Ewidencję przeglądów", "Instrukcję 

posługiwania się przełącznikiem", "Ewidencję napraw gwarancyjnych" i "Warunki Gwarancji", 

- niniejszej „Karty gwarancyjnej", 

- „Wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montaŜu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem", który zostanie 

wydany w późniejszym terminie dla w/w pojazdu, 

- "Informacji o Produkcie" 

oraz 

potwierdzam zapoznanie się z "Informacją o Produkcie" oraz z  „KsiąŜką Serwisową z Gwarancją ” w skład której wchodzą "Instrukcja Obsługi" i 

„Warunki Gwarancji” zawierające szczegółowe informacje o zasadach uŜytkowania i eksploatacji Produktu oraz z warunki gwarancji . 

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

z warunkami gwarancji, przepisami bezpieczeństwa i wymaganiami szczególnymi, które przyjmuję do wiadomości i przestrzegania. Potwierdzam 

równieŜ odbiór wyŜej wymienionej dokumentacji. 

 

 ................................ ..................................................................................... 
 ( da ta) (czy te lny podp is odb ierającego ze s trony klienta)
  

Potwierdzam wydanie Produktu wraz z wyŜej wymienionym dokumentami  

i złoŜenie podpisu klienta w mojej obecności. 

  

 ................................ .....................................................................................  
 ( da ta) (czy te lny podp is wydającego ze s trony „ZM ”)

 Pieczęćf irmowaZakładu MontaŜu

 Pieczęćf irmowaZakładu MontaŜu


