
1. Postanowienia ogólne.
1.1.	 Wszystkie	oferowane	części	SRLine	(dalej	zwane	Produktami	patrz	pkt	1.6)	objęte	

są	 gwarancją	 producenta.	 Gwarantem	 produktów	 marki	 SRLine	 jest	 Polcar	 PPH	
z	siedzibą	w	Warszawie,	ul.	Wejnerta	19,	02-619	Warszawa.	Procedura	zgłaszania	
reklamacji	produktu	SRLine	na	podstawie	gwarancji	została	zawarta	w	pkt	4	niniej-
szych	Warunków	Gwarancji.	

1.2.	 Gwarant	zgodnie	z	zakresem	swojej	działalności	prowadzi	wyłącznie	sprzedaż	hur-
tową	(nie	prowadzi	sprzedaży	konsumenckiej	bezpośredniej	ani	poza	lokalem	przed-
siębiorstwa	-	w	tym	sprzedaży	internetowej).

1.3.	 Gwarancja	nie	wyłącza,	nie	ogranicza	oraz	nie	zawiesza	uprawnień	wynikających	
z	 przepisów	prawa	dotyczących	 rękojmi	 za	 sprzedawane	 towary,	 z	wyłączeniem	
przedsiębiorców,	dla	których	rękojmia	została	wyłączona.	Uprawnienia	wynikające	
z	rękojmi	dotyczą	jedynie	towarów	zakupionych	w	punktach	sprzedaży	detalicznej	
(tylko	w	przypadku,	gdy	Kupującym	jest	Konsument).

1.4.	 Warunkiem	rozpatrywania	roszczeń	gwarancyjnych	jest	prawidłowy	dobór	części	
w	oparciu	o	wszystkie	dane	zawarte	w	opisie	części	i	warunkach	jej	zastosowania	
zgodnie	 z	 katalogiem	 części	 dostępnym	 pod	 adresem	 https://catalog.srline.com/	
lub	https://catalog.polcar.com/	oraz	z	katalogiem	elektronicznym	eCar	firmy	Polcar.	
Gwarancja	jest	udzielana	tylko	w	przypadku	zastosowania	części	zgodnie	z	jej	prze-
znaczeniem	oraz	gdy	została	profesjonalnie	przygotowana	i	zamontowana.

1.5.	 Zasięg	terytorialny	ochrony	gwarancyjnej	zawartej	w	niniejszych	Warunkach	Gwa-
rancji	obejmuje	obszar	Rzeczpospolitej	Polskiej.	

1.6.	 Definicje:
	 Produkt	–	w	rozumieniu	niniejszych	Warunków	Gwarancji,	to	produkt	oferowany	

pod	marką	SRLine.
	 Gwarant	–	podmiot	udzielający	gwarancji	w	ramach	złożonego	oświadczenia	gwa-

rancyjnego.	W	rozumieniu	niniejszych	Warunków	Gwarancji	 jest	nim	Polcar	PPH	
z	siedzibą	w	Warszawie	przy	ul.	Wejnerta	19,	02-619	Warszawa.

	 Konsument	–	osoba	fizyczna	dokonująca	czynności	prawnej	niezwiązanej	bezpo-
średnio	z	jej	działalnością	gospodarczą	lub	zawodową.	

2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji.
2.1.	 Gwarant	ponosi	 odpowiedzialność	 za	wady	wynikające	 z	 jakości	materiałów	 lub	

wykonania.	 Odpowiedzialność	 Gwaranta	 ogranicza	 się	 do	 bezpłatnej	 wymiany	
Produktu	lub	do	zwrotu	kwoty	Produktu,	przy	czym	o	wyborze	sposobu	rozliczenia	
decyduje	Gwarant.

2.2.	 W	zależności	od	asortymentu	gwarancja	na	Produkty	jest	udzielana	na	okres	12, 
24 lub 36 miesięcy i	jest	liczona	od	chwili	zakupu	w	Polcar	PPH	lub	Autoryzowanej	
Sieci	Handlowej	Polcar.

2.2.1.	 Amortyzatory.
	 Gwarancja	 na	 montowane parami	 amortyzatory	 wynosi	 24 miesiące,	 przy	

czym	miarodajną	oceną	sprawności	w	zakresie	tłumienia	 jest	ocena	dokonana	
na	stanowisku	kontrolnym	w	stacji	diagnostycznej	łącznie	z	oceną	sprawności	
innych	elementów	zawieszenia.

2.2.2.	 Chemia motoryzacyjna.
	 Gwarancja	na	chemię	motoryzacyjną	(chemia	i	kosmetyki	samochodowe,	che-

mia	warsztatowa)	wynosi	12	miesięcy	z	wyłączeniem	Produktów,	których	okres	
przydatności	do	użycia	określony	przez	producenta	jest	krótszy.

2.2.3.	 Części układu kierowniczego.
	 Gwarancja	 na	 elementy	 układów	 kierowniczych	 (drążki	 kierownicze,	 końcówki	

drążków	kierowniczych,	przekładnie	kierownicze,	zwrotnice)	wynosi	24 miesiące.
2.2.4.	 Części układu przeniesienia napędu.	
	 Gwarancja	 na	 elementy	 przeniesienia	 napędu	 (piasty	 koła,	 przeguby)	 wynosi		

12	miesięcy.
2.2.5.	 Części układu zawieszenia.	
	 Gwarancja	na	elementy	układu	zawieszenia	(wahacze,	sworznie	wahacza,	tuleje	

gumowe	i	metalowo-gumowe,	łączniki	stabilizatorów)	wynosi	24 miesiące.
2.2.6.	 Elektryka.
	 Gwarancja	 na	 elementy	 elektryczne	 (pompy	 paliwa,	 zawory	 recyrkulacji	 spalin	

EGR,	przepływomierze	powietrza)	wynosi	12	miesięcy.	Warunkiem	rozpatrywania	
reklamacji	na	w/w	części	jest	nienaruszona	plomba	na	przekazanej	do	reklamacji		
części.	Uszkodzenie	plomby	lub	jej	brak	skutkuje	automatycznym	odrzuceniem	re-
klamacji.	

2.2.7.	 Elementy montażowe amortyzatorów.
	 Gwarancja	na	elementy	montażowe	amortyzatorów	(mocowania,	łożyska,	osło-

ny	i	odboje)	wynosi	12	miesięcy.
2.2.8.	 Elementy zawieszenia układu napędowego.
	 Gwarancja	 na	 elementy	 zawieszenia	 układu	 napędowego	 (poduszki	 silnika	

i	skrzyni	biegów,	łączniki	wału	napędowego)	wynosi	24 miesiące.

2.2.9.	 Filtry.
	 Gwarancja	na	filtry	(kabinowe,	oleju,	paliwa,	powietrza)	wynosi	12	miesięcy.
2.2.10.	Lusterka zewnętrzne.
	 Gwarancja	na	lusterka	zewnętrzne	wynosi	36 miesięcy.
2.2.11.	Pióra wycieraczek.
	 Gwarancja	 na	 pióra	 wycieraczek	 (szkieletowe,	 płaskie,	 hybrydowe)	 wynosi		

12	miesięcy.
2.2.12.	Pompy wody.
	 Gwarancja	na	pompy	wody	wynosi	24 miesiące,	przy	czym	przebieg	w	okresie	

gwarancji	nie	może	przekroczyć	maksymalnego	przebiegu	przewidzianego	przez	
producenta	pojazdu	pomiędzy	wymianami	rozrządu.	

2.2.13.	Sprzęgła.
	 Gwarancja	na	sprzęgła	(zestawy	sprzęgła,	pojedyncze	części)	wynosi	24 miesiące.
2.2.14.	Sygnały dźwiękowe.
	 Gwarancja	na	sygnały	dźwiękowe	(talerzowe,	tubowe,	komplety	sygnałów	tubo-

wych)	wynosi	12	miesięcy.
2.2.15.	Układy hamulcowe.
	 Gwarancja	na	elementy	układów	hamulcowych	(tarcze,	klocki,	bębny,	szczęki,	

cylinderki)	wynosi	24 miesiące.
2.2.16.	Układy termiczne:	
	 a)	 Gwarancja	 na	 chłodnice	 wody,	 nagrzewnice,	 chłodnice	 powietrza,	 sprzęgła	

visco,	skraplacze	klimatyzacji	i	sprężarki	klimatyzacji	wynosi	24	miesiące.
	 b)	Gwarancja	na	wentylatory	chłodnic	i	klimatyzacji	wynosi	12	miesięcy.
	 Zerwanie	nalepki	gwarancyjnej	znajdującej	się	na	części,	powoduje	utratę	gwa-

rancji.	Dotyczy	to:	chłodnic,	nagrzewnic,	skraplaczy,	sprężarek	klimatyzacji,	wen-
tylatorów	chłodnic	i	klimatyzacji	w	kompletacji	z	silnikiem.	W	przypadku	chłodnic	
wody	 i	nagrzewnic	warunkiem	udzielenia	gwarancji	 jest	stosowanie	 technolo-
gicznych	 płynów.	 W	 przypadku	 skraplaczy	 klimatyzacji	 warunkiem	 udzielenia	
gwarancji	jest	stosowanie	czynnika	chłodzącego/gazu	wskazanego	przez	produ-
centa	pojazdu.	

	 Zalecenia:	
	 -	 przy	wymianie	chłodnicy	lub	nagrzewnicy	z	przyłączami	na	szybkozłączkę	za-

leca	się	wymianę	oringów	szybkozłączek	na	nowe;	
	 -	 w	 przypadku	 sprężarek	 klimatyzacji	 warunkiem	 udzielenia	 gwarancji	 jest	

profesjonalne	przygotowanie	 i	zamontowanie	sprężarki	zgodne	z	warunkami	
gwarancji	zawartymi	w	Karcie	Gwarancyjnej	dołączanej	do	towaru;

	 -	 wentylatory	 wyposażone	 w	 elektroniczne	 moduły	 sterujące	 można	 urucha-
miać	tylko	po	prawidłowym	montażu	w	samochodzie	do	prawidłowo	działają-
cej	instalacji	elektrycznej.	Podłączanie	takich	wentylatorów	bezpośrednio	do	
prądu	poza	pojazdem	 lub	podłączanie	do	niesprawnej	 instalacji	elektrycznej	
pojazdu	może	spowodować	uszkodzenie	samego	modułu	sterującego	lub	na-
wet	pożar.	Uszkodzenia	spowodowane	niewłaściwym	montażem	nie	podlega-
ją	gwarancji.	

2.2.17.	Żarówki i palniki ksenonowe.
	 Gwarancja	na	żarówki	i	palniki	ksenonowe	wynosi	12	miesięcy.
2.3.	 Gwarancja	na	wszystkie	nie	wyszczególnione	wyżej	Produkty	wynosi	12	miesięcy	

z	wyłączeniem	Produktów,	których	okres	przydatności	do	użycia	określony	przez	
producenta	jest	krótszy.

3. Ograniczenia odpowiedzialności.
3.1.	 Gwarant	nie	ponosi	odpowiedzialności	w	przypadku:
	 -	 kiedy	identyfikacja	reklamowanego	Produktu	nie	jest	możliwa	ze	względu	na	usu-

nięcie	fabrycznych	oznaczeń	na	części	lub	usunięcie	plomby/nalepki	gwarancyj-
nej,	o	których	mowa	w	pkt	2.2.6	oraz	w	pkt	2.2.16,

	 -	 uszkodzeń	 mechanicznych	 spowodowanych	 niewłaściwym	 montażem	 czę-
ści,	 użyciem	 niewłaściwych	 narzędzi,	 modyfikacją	 Produktu	 lub	 użytkowaniem		
niezgodnym	z	przeznaczeniem,

	 -	 używania	Produktu	w	nietypowych	warunkach,	nieprzewidzianych	przez	produ-
centa,	 odbiegających	 od	 normalnego	 użytkowania	 (np.	 sporty	 motorowe,	 nad-
mierne	przeciążanie	pojazdu),

	 -	 wadliwej	konserwacji	lub	przechowywania	w	nieodpowiednich	warunkach,
	 -	 normalnego	zużycia	(naturalne	zużycie	poprzez	użytkowanie,	przewidziane	przez	

producenta/konstruktora	pojazdu),
	 -	 przedwczesnego	zużycia	w	skutek	nieprawidłowego	działania	(stanu)	części	przy-

legających	i	współpracujących	(wahacze,	sworznie,	tuleje	gumowe	i	metalowo-
-gumowe),

	 -	 uszkodzeń	będących	wynikiem	wypadku,	pożaru	 lub	nieprzewidzianych	zjawisk	
pogodowych	(gradobicie,	powódź	itp.),
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	 -	 uszkodzeń	powstałych	w	wyniku	niesprawnej	instalacji	elektrycznej	pojazdu,
	 -	 uszkodzeń	powstałych	na	skutek	ponownego	montażu	zużytych	lub	uszkodzonych	

elementów	montażowych,
	 -	 zastosowania	 Produktu	 w	 pojeździe	 innym	 niż	 przewiduje	 katalog	 produktów	

SRLine	dostępny	pod	adresem	https://catalog.srline.com/	lub	katalog	Polcar	do-
stępny	pod	adresem	https://catalog.polcar.com/	oraz	katalog	elektroniczny	eCar	
firmy	Polcar.

	 -	 zastosowania	niewłaściwego	lub	złej	jakości	paliwa	(dotyczy	pomp	paliwa),
	 -	 nieprzestrzegania	 warunków	 bezpieczeństwa,	 przechowywania	 i	 składowania	

zawartych	w	karcie	charakterystyki	Produktu	(dotyczy	chemii	warsztatowej	oraz	
chemii	i	kosmetyków	samochodowych).

3.2.	 Gwarant	jest	zwolniony	z	odpowiedzialności,	jeżeli	kupujący	w	chwili	zakupu	wie-
dział	o	wadzie	występującej	w	samym	Produkcie.

3.3.	 Gwarant	nie	ponosi	odpowiedzialności	z	tytułu	poniesionych	dodatkowych	kosztów	
związanych	 z	 montażem,	 demontażem,	 transportem,	 badaniem	 diagnostycznym,	
unieruchomieniem	pojazdu	itp.

4. Postępowanie reklamacyjne.
4.1.	 Zgłoszenia	reklamacyjnego	należy	dokonać	w	formie	pisemnej	w	terminie	do	14	dni	

od	dnia	wykrycia	wady	objętej	gwarancją,	bezpośrednio	w	punkcie	zakupu	Produk-
tu	będącego	przedmiotem	reklamacji.

4.2.	 Warunkiem	 przyjęcia	 zgłoszenia	 reklamacyjnego	 Produktu	 jest	 dostarczenie	 tego	
Produktu	do	punktu	sprzedaży,	w	którym	został	zakupiony.	

4.3.	 W	celu	złożenia	reklamacji	Produkt	należy	dostarczyć	w	kompletacji	zgodnej	z	tą,	
w	której	został	wydany	przez	sprzedawcę.

4.4.	 Wraz	 ze	 zgłaszanym	 do	 reklamacji	 Produktem	 należy	 dostarczyć	 prawidłowo	
wypełniony	 formularz	 „Zgłoszenie	 reklamacji”	 dostępny	 na	 stronie	 internetowej		
www.polcar.com	w	zakładce	Strefa Klienta/Przydatne formularze	oraz	pod	linkiem	
https://polcar.com/pliki-do-pobrania#d3.

4.5.	 W	 przypadku	 gdy	 zgłaszającym	 reklamację	 jest	 Konsument,	 formularz	 wypełnia	
przyjmujący	reklamację	punkt	sprzedaży.	

4.6.	 W	celu	złożenia	reklamacji	wraz	z	Produktem	należy	dostarczyć:
	 -	 kartę	gwarancyjną,	jeżeli	została	wydana,
	 -	 poświadczenie	warsztatu	samochodowego	lub	stacji	diagnostycznej	o	zaistniałej	

wadzie,
	 -	 dokument	potwierdzający	zakup	(faktura,	paragon).
4.7.	 Produkt,	 którego	 dotyczy	 reklamacja	 należy	 starannie	 zapakować,	 aby	 nie	 uległ	

uszkodzeniu	w	transporcie.	
4.8.	 Gwarant	 rozpatrzy	 reklamację	maksymalnie	w	ciągu	21	dni	 roboczych	od	chwili	

dostarczenia	 Produktu	 wraz	 z	 wypełnionym	 formularzem	 „Zgłoszenie	 reklamacji”	
do	siedziby	Gwaranta.	Okres	ten	może	ulec	wydłużeniu	w	przypadku,	gdy	zachodzi	
konieczność	wykonania	dodatkowej	ekspertyzy.

4.9.	 Klient	ma	prawo	do	odwołania	się	od	wystawionej	przez	Gwaranta	opinii	w	terminie		
30	dni	od	chwili	jej	otrzymania.	Odwołanie	w	formie	pisemnej	należy	złożyć	w	punk-
cie	zakupu	Produktu	przekazanego	do	reklamacji.	

4.10.	Wszelkie	informacje	odnośnie	przebiegu	zgłoszonej	reklamacji	udzielane	są	w	miej-
scu	złożenia	reklamacji.	

5. Postanowienia końcowe. 
5.1.	 Niniejsze	Warunki	Gwarancji	wchodzą	w	 życie	 z	dniem	31.03.2020	 r.	Wcześniej	

obowiązujące	 Warunki	 Gwarancji	 na	 produkty	 SRLine	 zawarte	 są	 w	 Ogólnych		
Warunkach	Sprzedaży	Polcar	PPH	dostępnych	na	stronie	www.polcar.com.

5.2.	 Gwarant	zastrzega	sobie	prawo	do	odrzucenia	reklamacji	w	przypadku,	gdy	któryś	
z	powyższych	warunków	gwarancji	nie	zostanie	spełniony.

5.3.	 W	przypadku	wprowadzenia	jakichkolwiek	zmian	do	niniejszych	Warunków	Gwa-
rancji,	Gwarant	zobowiązuje	się	do	przedstawienia	ich	Kupującemu.	

5.4.	 We	wszystkich	sprawach	nie	uregulowanych	w	niniejszych	Warunkach	Gwarancji	
mają	zastosowania	obowiązujące	przepisy,	a	w	szczególności	Kodeks	Cywilny.

5.5.	 Sądem	właściwym	do	rozstrzygania	sporów	wynikających	z	umów	sprzedaży	jest	
Sąd	powszechny	właściwy	dla	siedziby	Gwaranta.
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