
Ogólne warunki gwarancji na opony  

1. Każda nowa opona oferowana do sprzedaży w sklepie internetowym Sprzedającego objęta jest 

gwarancją udzielaną przez producenta danych opon („Gwarant”).  

2. W celu uniknięcia wątpliwości sprzedający, tj. SATIS Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. 

Szczecińska 14, 20-724 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609855, Kapitał zakładowy: 

10.000,00 zł, NIP: 7123310807, REGON 363899717 („Sprzedający”) wskazuje, że nie udziela 

gwarancji na opony oferowane w sklepie internetowym w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, 

a jedynie przekazuje oświadczenia gwarancyjne producentów opon.  

3. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej ograniczony jest do terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

4. Okres gwarancji na daną oponę zależy od Gwaranta i jest różny zależnie od producenta opon. 

Gwarant udziela na zakupione opony gwarancji jakości na okres wskazany na stronie opisującej 

szczegółowo daną oponę.  

5. Warunkiem ważności gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu opony od Sprzedającego. 

6. W razie stwierdzenia wady opony, uprawniony z gwarancji proszony jest w celu skorzystania z 

gwarancji o skontaktowanie się ze Sprzedającym, a następnie o dostarczenie reklamowanego 

produktu do Sprzedającego wraz z kopią dokumentu sprzedaży, o ile Sprzedający nie wskaże 

innego adresu do wysyłki reklamowanych opon (np. adresu magazynu producenta, adresu 

magazynu dystrybutora opon).  

7. Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest do zadbania o to, aby reklamowane opony były czyste i 

posiadały wszystkie fabrycznie umieszczone na nim oznaczenia (nalepki).  

8. W celu przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji uprawniony z gwarancji proszony jest o 

wskazanie danych osobowych: imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu celem kontaktu w 

kwestiach reklamacyjnych. 

9. Reklamacje z tytułu gwarancji rozpatrywane są w terminie do 30 dni roboczych od momentu 

otrzymania produktu przez Sprzedającego lub dostarczenia go pod inny wskazany przez 

Sprzedającego adres. O sposobie rozpatrzenia roszczenia gwarancyjnego wraz z uzasadnieniem 

decyzji Gwaranta klient zostanie poinformowany mailowo lub pisemnie.  

10.  Gwarancją objęte są wady fizyczne produktów powstałe z przyczyn tkwiących w oponach, a 

stanowiące w szczególności wady wykonawstwa, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne. 

11. Gwarancją nie są objęte usterki opon spowodowane przez: 

11.1. niewłaściwy montaż, wyważenie opon, przechowywanie, transport, w wyniku czego w 

oponach postały odkształcenia wskutek nadmiernych nacisków, uderzeń i udarów, 

oddziaływania substancji chemicznych (m.in. kwasów, zasad i innych materiałów żrących, 

materiałów ropopochodnych), czy wysokich temperatur, 

11.2. wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne opon, w tym nacięcia, czy zarysowania 

bieżnika, 

11.3. uszkodzenia będące następstwem wypadków, przeciążeń, błędów w technice jazdy, w 

trakcie których mogło dojść do nadmiernego zużycia bieżnika czy uszkodzenia opony, 

11.4. niewłaściwe użytkowanie opon w sposób niezgodny z przeznaczeniem, i/lub parametrami 

technicznymi opon, m.in. : 

a) poprzez używanie nadmiernie obciążonego pojazdu, w którym zamontowane są opony 

powodujące przekroczenie dopuszczalnej nośności opon, i/lub dopuszczalnych nacisków 

na osie wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonej przepisami, 

jazdę z nadmierną prędkością, nieprawidłową technikę jazdy, niewłaściwy stan 

techniczny pojazdu, w tym m.in. nieprawidłowej geometrii zawieszenia, niewyważenia 

kół, 

b) poprzez eksploatację opon z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym (za wysokim 

lub zbyt niskim), 

c)  poprzez eksploatację pojazdu, w którym zamontowane są opony w ekstremalnych 

warunkach drogowych i pogodowych, oraz użycia opon w zawodach sportowych lub w 

innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego, 

d) m) naturalnego procesu starzenia się gumy. 

12. Gwarancja nie obejmuje także: 
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12.1. opon z nieczytelnym/usuniętym numerem DOT, i/lub nr fabrycznym, i/lub datą produkcji, 

naprawiane, pogłębiane, bieżnikowane poza producentem oraz opony zużyte poniżej 

granicznej głębokości bieżnika (opony, których wskaźniki zużycia - TWI zostały odkryte), 

12.2. usterek, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia, bądź siła wyższa, 

12.3. naturalnego zużycia materiałów, z których wykonana jest opona, tzw. starzenie się gumy.  

13. W przypadku uznania przez Gwaranta roszczenia reklamacyjnego dokonuje się wymiany opon na 

fabrycznie nowe. Jednakże w przypadku, gdy Gwarant nie ma możliwości wymiany opony na taki 

sam fabrycznie nowy wskutek zakończenia produkcji uprawniony z gwarancji ma prawo do 

otrzymania opon o innym bieżniku, w tym samym rozmiarze lub zwrotu ceny zakupu. 

14. W przypadku nie uznania reklamacji ewentualny zwrot opon odbywa się na koszt uprawnionego z 

gwarancji, a ponadto klient może zostać obciążony kosztami transportu opon z punktu zakupu opon 

lub innego adresu wskazanego przez Sprzedającego do dostarczenia reklamowanych opon do 

uprawnionego z gwarancji. 

15. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu, bądź odrzuceniu reklamacji służy odwołanie do 

Gwaranta. 

16. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, czy jego 

przestój, niewygodę oraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub 

koszty uprawnionego z gwarancji. 

17. Niniejsze warunki gwarancji są dobrowolnym oświadczeniem Gwaranta i w żaden sposób nie 

wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o 

rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów 

Kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów oraz podmiotów, którym przepisy dają 

uprawnienia jako konsumentom. 

18. Kwestie, które nie zostały uregulowane w niniejszym dokumencie są regulowane przez 

odpowiednie zapisy Kodeksu cywilnego. 

 

 


