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Karta gwarancyjna - turbosprężarki 

 

Data sprzedaży ……………….                                                                       Podpis oraz pieczęć sprzedawcy     …………….                 

Producent  

Nr. katalogowy  

Nr. seryjny turbosprężarki 

  
 

 
Regeneracja  Premium  ☐ 

 

Gwarancja obejmuje okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Udzielona gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę turbosprężarki uznanej za 

uszkodzoną po jej zwrocie do siedziby gwaranta wraz z karta gwarancyjną oraz dokumentacją potwierdzającą jej prawidłowy montaż, 
wypełnioną i podpisaną czytelnie przez mechanika montującego turbosprężarkę. Należy również załączyć dokumenty potwierdzające zakup 
dedykowanych materiałów montażowych i usług wynikających z technologii naprawy układu turbodoładowania. 

Gwarancja obejmuje wyłącznie bezpłatną naprawę turbosprężarki w terminie do 7 dni roboczych od daty dostarczenia jej Gwarantowi. W 

żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje przypadkowej lub bezpośredniej szkody (zawierają się w nich bez ograniczeń : utrata zysków, 
utrata dochodu, utrata możliwości używania pojazdu, maszyn i urządzeń oraz kosztów związanych z ich naprawą)  

Reklamacja będzie rozpatrzona pod warunkiem, że turbosprężarka nie będzie  rozmontowana ani 

oczyszczona przez użytkownika, oraz zostanie dostarczona wraz z turbosprężarką dokumentacja 

potwierdzająca wykonanie usługi montażu zgodnie z zaleceniami montażu zamieszczonymi w gwarancji. 
Gwarant zastrzega sobie możliwość podstawienia pojazdu, do wyznaczonego warsztatu w celu kontroli 

współpracy w/w elementów z silnikiem.   

Gwarancja obejmuje doprowadzenie do sprawności turbosprężarki objętej niniejszą gwarancją, uznaną przez Gwaranta za wadliwą z jego 
winy lub jej wymianę na wolną od wad. Maksymalna wartość świadczeń gwarancyjnych jest równa wartości regeneracji w dniu zakupu 

usługi.   

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności, które Kupujący jest zobowiązany wykonać  na własny koszt we własnym zakresie takich jak:  
montaż,  demontaż,  sprawdzanie działania, konserwacja, zakup materiałów 

Naruszenie oznaczonych śrub oraz elementów regulacyjnych powoduje wygaśnięcie gwarancji.   Montaż musi być wykonywany przez 

wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednią wiedzę  

Zanim zamontujesz turbosprężarkę zapoznaj się z wytycznymi gwarancji na drugiej stronie. 

Uwaga. W przypadku określenia podczas regeneracji powodu awarii turbosprężarki, a informacja ta została 

przekazana wpisem w karcie gwarancyjnej, zobowiązuje się kupującego do usunięcia przyczyny awarii 
turbosprężarki i udokumentowania tego poprzez dokument potwierdzający wykonanie usługi z 

wyszczególnieniem materiałów . 

 
Gwarancja bezwzględna obejmuje uszkodzenia eksploatacyjne regenerowanej turbosprężarki przez okres 24 

miesięcy, Gwarancja bezwzględna obowiązuje od daty sprzedaży, a co za tym idzie, każda reklamacja zostanie 

uznana w trakcie jej trwania, jeśli turbosprężarka zostanie zamontowana zgodnie z zaleceniami zawartymi w 

karcie gwarancyjnej, za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych spowodowanych:  uderzeniem, upadkiem, 

przepięciami, uszkodzeniami spowodowanymi przez ciała obce itp. 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

Zakres obowiązkowych czynności podczas montażu  nowych / regenerowanych turbosprężarek 
 

W celu zachowania absolutnej gwarancji należy spełnić następujące zalecenia: 

• do montażu użyj dedykowanych zestawów montażowych  

• należy wymienić filtr oleju, powietrza oraz olej silnikowy, na dedykowany dla danego pojazdu 

• bezwzględnie usuń przyczynę, która to spowodowała konieczność przeprowadzenia naprawy lub wy-
miany turbosprężarki (informacje co było powodem awarii, otrzymasz wraz z regenerowaną turbosprę-
żarką) 

• potwierdź sprawność układu smarowania, oraz odpowietrzenia silnika 

• sprawdź sprawność i drożność układu dolotowego i wydechowego silnika 

• przeprowadzaj przeglądy olejowe maksymalnie co 15 tyś km lub raz na 12 miesięcy   

 

Przyczyna pierwotnej awarii turbosprężarki i zalecenia dotyczące montażu 
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Data, pieczęć i podpis warsztatu montującego……………………………………………………….. 

 

 

  

 


