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TYP WTRYSKIWACZA/POMPY WTRYSKOWEJ  

……………………………… 
 

NUMER SERYJNY      BYDGOSZCZ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

1. ………….. 
2. …………… 
3. …………. 

4. …………… 
MOTO-MAR S.C. udziela na produkty nowe 24 miesięcznej gwarancji oraz na produkty regenerowane 
12 miesięcznej gwarancji. 

ZAKRES GWARANCJI 

1. Gwarancją są objęte wady fizyczne Towaru wynikające z przyczyn w nim tkwiących. 
2. Gwarancją objęte są tylko Towary ,które zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem. 
3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z nienależytej eksploatacji Towaru lub z 

jego nienależytego zamontowania lub zdemontowania oraz uszkodzenia bądź naruszenia zabezpieczeń 
w postaci plomb, opasek itd. 

4. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z uszkodzeń mechanicznych Towaru takich 
jak kolizja drogowa , wypadek lub jakichkolwiek wypadków  oraz zdarzeń  losowych ingerujących w 
strukturę Towaru. 

5. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady ujawnione w Towarach ,które nie zostały zamontowane 
lub zdemontowane w zarejestrowanych zakładach/warsztatach napraw samochodowych. 

6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady jeśli Towar był niezgodnie z przeznaczeniem oraz w 
warunkach przekraczających dopuszczalne normy. 
 

7. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z transportu Towaru. 
8. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane niesprawnością układu paliwowego lub 

innych układów mających wpływ na prace Towaru. 
9. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady jeśli reklamujący wiedział o wadzie w chwili wydania 

towaru oraz nie zastosował się do wymogów montażowych Gwaranta. 

Wadę Towaru należy  zgłosić w ramach reklamacji. 

Gwarant uznając reklamacje zobowiązuje się do: 



 Usunięcia zgłoszonej wady 
 wymiany na taki sam towar  
 wymiany na Towar o tożsamych cechach technicznych  lub jego część wolną od wad. 
 Zwrotu zapłaty za Towar w przypadku braku możliwości wymiany na taki sam lub jego część wolna od 

wad. 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI 

1. Reklamacje zgłasza się w miejscu nabycia Towaru, w którym wystawiono Karte Gwarancyjną. 
2. Nie wystawia się duplikatu Karty Gwarancyjnej. 
3. Reklamacje zgłasza się na formularzu opracowanym przez Gwaranta. 
4. Na formularzu musi się znaleźć numer seryjny Towaru. 
5. Reklamacja winna być zgłoszona niezwłocznie nie później jednak niż 7 dni kalendarzowych od 

stwierdzenia wady. 
6. Przy zgłoszeniu reklamacji reklamujący okazuje Towar, Kartę Gwarancyjna, Protokół z 

zarejestrowanego  warsztatu/zakładu napraw samochodowych. 
7. Reklamacja nie spełniająca w/w wymogów nie zostanie rozpatrzona. 

CZAS ROZPOZNANIA REKLAMACJI 

1. Gwarant rozpoznaje reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem w/w terminu Gwarant informuje o 

wydłużeniu terminu rozpoznania o nie więcej niż kolejne14 dni robocze. WARUNKIEM 
UDZIELENIA GWARANCJI JEST PRAWIDŁOWY MONTAŻ WTRYSKIWACZA LUB 
POMPY WTRYSKOWEJ 

 

WYMOGI MONTAŻOWE WTRYSKIWACZA/INSTRUKCJA: 

1. Gniazda głowicy silnika należy oczyścić zabrudzeń, powierzchnie uszczelniające przy podkładkach 
termicznych musza być w dobrym stanie. 

2. Upewnić się że stare podkładki termiczne zostały usunięte, zamontować nowe podkładki termiczne. ( 
nie dotyczy wtryskiwaczy uszczelnianych na stożek) 

3. Jarzma/śruby należy przykręcić z odpowiednim momentem lub kątem zgodnym z technologią. Jeśli 
technologia  tego wymaga śruby należy wymienić na nowe. 

4. Sprawdzić wydajność oraz stan techniczny pompy wtryskowej. 
5. Upewnić się ze układ paliwowy jest wolny od zanieczyszczeń  i opiłków. 
6. Upewnić się że układ paliwowy jest szczelny i nie jest zapowietrzony. 
7. Bezwzględnie wymienić filtr paliwowy, dopuszcza się wymiany na filtry  

marki BOSCH, MANN, KNECHT oraz oryginalnych producentów pojazdów. 
8. Przeprowadzić poprawną adaptacje/kodowanie wtryskiwaczy , przypisać wtryskiwacze do pojazdu 

zgodnie z zaleceniami producenta oraz urządzeniem do tego dedykowanym. 
9. Usunąć ewentualne błędy ze sterownika silnika. 


