
Regulamin Serwisu AMSO. 

1.  Niniejsza procedura ma zastosowanie do: 
 Roszczeń z tytułu gwarancji, 
 Roszczeń z tytułu rękojmi. 
 Serwisu pogwarancyjnego.
 Serwisu zewnętrznego

2.  Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej 
następuje z chwilą otrzymania przez AMSO oświadczenia Klienta 
o zgłoszeniu wady towaru oraz dostarczenia wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega 
weryfikacji przez Serwis. 

3.  AMSO rozpatruje reklamacje w ciągu: 
 *14 dni od otrzymania oświadczenia klienta oraz towaru - w przypadku
roszczeń z tytułu rękojmi;
 *14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia klienta oraz towaru - w
przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, przy czym w przypadku
wystąpienia konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części
do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia
reklamacyjnego może zostać wydłużony.

* Naprawa może ulec wydłużeniu wskutek braku na rynku części zamiennych. Części niejednokrotnie 
sprowadzane są  ze wschodu co ma wpływ na termin realizacji usługi serwisowej.  

4.  Jeśli oświadczenie Klienta, o którym mowa w ust. 2 nie zawiera żądania co 
do sposobu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi lub zgłoszone żądanie 
nie może być uwzględnione, np. jako niemożliwe do zrealizowania albo 
wymagające nadmiernych kosztów, AMSO niezwłocznie zwróci 
się do Klienta o dookreślenie swojego żądania lub zaproponuje inny sposób 
rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji. 

5.  W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, decyzję o naprawie wadliwego 
towaru, wymianie lub zwrocie zapłaconej ceny podejmuje AMSO

6.  Sposób dostarczenia sprzętu w ramach procedury reklamacyjnej: 

 urządzenie należy wysłać na adres serwisu, według przykładu:
AMSO Serwis
Aleksandrowice 148
32-084 Morawica
(Wygenerowany numer RMA)

  lub dostarcza towar do punktów sprzedaży AMSO



7.  W celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej, w przypadku wysyłki.  Klient powinien 
Wysłać  towar do AMSO w oryginalnym, fabrycznym, 
opakowaniu, w którym towar został dostarczony do Klienta. Klient może dostarczyć towar 
również w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni 
poziom ochrony towaru podczas transportu. AMSO nie ponosi odpowiedzialności za towar 
uszkodzony w transporcie.

8.   Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które 
mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z 
przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. 
Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym 
AMSO  i może być serwisowany w punktach autoryzowanych 
wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji. 

9.  Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w 
celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym AMSO wskazane 
jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego 'https://serwisant-online.pl/ca/7t6o9c/login'. 
Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji (numer RMA). 

 W przypadku gdy numer RMA nie zostanie przydzielony 
Automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem 
sobót, niedziel i świąt). 

Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, Klient 
otrzyma wiadomość mailową w której to załączniku znajdować się będzie 
etykieta z przypisanym numerem naprawy (RMA). 

Etykietą należy przykleić na paczkę. W przypadku niemożności 
wydrukowania etykiety prosimy numer RMA umieścić na liście 
przewozowym w polu "UWAGI", oraz w widocznym miejscu na 
przesyłce. Brak umieszczonej informacji o numerze RMA może znacznie wydłużyć  identyfikację 
przesyłki a co za tym idzie całą procedurę reklamacyjną. 

10.  AMSO rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie 
potwierdzona. W przypadku dochodzenia roszczeń z 
tytułu gwarancji do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód 
zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty 
gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W 
przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi prosimy o załączenie do 
reklamowanego towaru dowodu zawarcia umowy w celu identyfikacji 
umowy sprzedaży i usprawnienia procedury reklamacyjnej. 

11.  Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z 
istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym 
Klient zobowiązany jest do sporządzenia kopii zapasowej wszystkich danych 
znajdujących się na nośniku wprowadzonym do urządzenia. Wyłączną
odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi 
Klient. W przypadku gdy Klient dostarcza wraz z wadliwym towarem 
dodatkowe akcesoria nośniki, oprogramowanie zobowiązany jest do 
przedłożenia stosownej informacji w procesie tworzenia, nadania numeru RMA. 



12.  Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, 
AMSO poinformuje klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 
dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tegoż terminu, 
AMSO jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne 
przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% średniej miesięcznej ceny 
wynajmu 1m² powierzchni magazynowej w miejscowości jego 
przechowania za każdy 1m² zajętej przez towar powierzchni 
magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni 
przechowywania towaru. 


