
  KARTA GWARANCYJNA SILNIKA Nr. ………………………………………….. 
Gwarant: ATUT JOANNA ŁĄCKA Domasław, ul. Kwiatowa 2, 55-040 Kobierzyce

Nr silnika: …………………………………………… 
Marka i model pojazdu: …………………………………………… 
Przebieg pojazdu w momencie montażu silnika: …………………………………………… 

Warunki gwarancji: 
1.  ATUT JOANNA ŁĄCKA Domasław, ul. Kwiatowa 2 55-040 Kobierzyce gwarantuje sprawne działanie silnika 
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu lub do przebiegu 6 000 km, w zależności od tego co nastąpi jako 
pierwsze. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty 
dostarczenia kompletnego silnika i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej do serwisu wskazanego przez
Gwaranta. Czas potrzebny na naprawę może ulec wydłużeniu ze względu na np. konieczność sprowadzenia 
niezbędnych części z zagranicy. Silnik podlega gwarancji tylko jeśli był montowany w serwisie motocyklowym
Silniki montowane we własnym zakresie nie podlegają gwarancji.
2. Sposób naprawy ustala Gwarant. 
3. Wszelkie przeglądy i naprawy gwarancyjne należy wykonywać wyłącznie w serwisie wskazanym przez 
Gwaranta. 
4. Koszty transportu silnika do serwisu pokrywa użytkownik. 
5. Części wymienione w ramach napraw gwarancyjnych objęte są gwarancją. 
6. Gwarancja nie obejmuje: 
a. Przeglądów okresowych, wliczając w to bez ograniczeń: regulację luzów zaworowych, wymianę oleju, 
czyszczenie i regulację gaźnika, regulację kąta wyprzedzenia zapłonu itp. 
b. Wymiany części podlegających normalnemu zużyciu podczas eksploatacji, wliczając w to ale nie 
ograniczając do: uszczelki (z wyjątkiem uszczelniaczy oleju), świece zapłonowe, styki przerywacza, 
bezpieczniki, kondensatory, tarcze sprzęgła, filtry, płyny eksploatacyjne, przewody giętkie itp. 
c. Silników zamontowanych w pojazdach używanych w rajdach, wyścigach, do nauki jazdy, wynajmu chyba, 
że na takie użytkowanie zostanie udzielona pisemna zgoda Gwaranta. 
d. Silników zamontowanych w pojazdach, w których oryginalna jednostka napędowa była odmiennego typu 
niż silnik wymieniony. 
e. Uszkodzeń powstałych wskutek wypadku lub zderzenia. 
f. Silników, w których bez pisemnej zgody Gwaranta dokonano zmian lub modyfikacji, w szczególności zmian 
mających na celu zmianę osiągów pojazdu. 
g. Silników, w których nie wykonano jednego lub więcej przeglądu technicznego lub kiedy przegląd został 
wykonany nieterminowo lub kiedy faktu dokonania przeglądu nie można udokumentować dowodem 
sprzedaży materiałów i usługi. 
h. Silników, które były montowane, demontowane lub naprawiane poza serwisem Gwaranta. 
i. Silników, przy których eksploatacji nie zachowano należytej staranności w użytkowaniu i obsłudze 
codziennej. 
j. Czynności, które użytkownik zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie, włączając w to ale nie 
ograniczając do: kontrolę i ew. uzupełnianie poziomu oleju silnikowego, kontrolę stanu świecy zapłonowej i 
jej wymianę w razie konieczności, kontrolę luzu cięgła sprzęgła itp. 
7. Właściciel lub użytkownik zobowiązany jest wykonywać na własny koszt w serwisie wskazanym przez 
Gwaranta okresowych przeglądów technicznych wg następującego harmonogramu: 
a. 1. przegląd gwarancyjny - po przebiegu 300 km (+/-50 km) lub po 1 miesiącu od daty zakupu, 
b. 2. przegląd gwarancyjny - po przebiegu 1000 km (+/-50 km) lub po 6 miesiącach od daty zakupu,
c. 3. przegląd gwarancyjny - po przebiegu 2000 km (+/-50 km) lub po 12 miesiącach od daty zakupu, 
d. 4. przegląd gwarancyjny - po przebiegu 3000 km (+/-50 km),
e. 5. przegląd gwarancyjny - po przebiegu 4000 km (+/-50 km),
f. 6. przegląd gwarancyjny - po przebiegu 5000 km (+/-50 km),



g. 7. przegląd gwarancyjny - po przebiegu 6000 km (+/-50 km).
8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o 
rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 
9. Nabywca własnoręcznym podpisem potwierdza zapoznanie się i akceptację warunków gwarancji. 
Jednocześnie potwierdza, że został zapoznany z zasadami właściwego docierania i eksploatacji silnika. 

…………………………………..        …............................................………..        …………………………………...... 
Pieczęć i podpis Sprzedawcy        Pieczęć i podpis Serwisu montującego silnik     Data i czytelny podpis Nabywcy 

Tabela 
okresowych 
przeglądów 
technicznych:

Przebieg Data Pieczęć serwisu Uwagi 

300 km 
lub 
1 miesiąc 

1000 km 
lub 
6 miesięcy 

2000 km 
lub 
12 miesięcy 

3000 km 

4000 km 

5000 km 

Potwierdzenie dla Gwaranta (należy odciąć i odesłać do ATUT JOANNA ŁĄCKA) 
Nr karty gwarancyjnej: ……………………………… Data sprzedaży: ……………………………… 
Numer silnika: ………………………………........... Przebieg w chwili montażu silnika: ……………………………… 
Nabywca własnoręcznym podpisem potwierdza zapoznanie się i akceptację warunków gwarancji. 
Jednocześnie potwierdza, że został zapoznany z zasadami właściwego docierania i eksploatacji 
silnika. 

……………………………………………  …………………………………………… 
Pieczęć i podpis Sprzedawcy Data i czytelny podpis Nabywcy 

…............................................
Pieczęć i podpis Serwisu montującego silnik


