REGULAMIN USŁUG SERWISOWYCH
I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin Usług Serwisowych zwany dalej Regulaminem określa warunki
wykonywania usług serwisowych przez MEDEN-INMED Sp. z o.o. z siedzibą
w Koszalinie przy ul. Wenedów 2 wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS
47240 zwany dalej Serwisem.
2. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający Serwisowi świadczenie
usług serwisowych.
3. Przyjęcie sprzętu do naprawy następuje w momencie dostarczenia przez Klienta
zlecenia usługi serwisowej zwane dalej Zleceniem i przekazania lub udostępnienia
sprzętu pracownikowi Serwisu.
4. Klient podpisując Zlecenie zawiera z Serwisem umowę serwisową do której w całości
ma zastosowanie niniejszy Regulamin.
5. Każde zlecenie jest rejestrowane w systemie Serwisu i ma unikatowy numer.
6. Klient zlecający naprawę zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem
przed podpisaniem Zlecenia.

II. Warunki usług serwisowych
1. Klient zobowiązany jest do umieszczenia w Zleceniu prawdziwych danych osobowych
oraz wskazania danych umożliwiających nawiązanie z nim kontaktu przez Serwis.
2. Serwis, w sytuacjach określonych w niniejszym Regulaminie, będzie nawiązywał
kontakt z Klientem za pomocą poczty, poczty elektronicznej, faksem, bądź
telefonicznie w zależności od danych wskazanych przez Klienta w Zleceniu.
3. Serwis informuje Klienta o cenach podstawowych usług serwisowych (koszt
roboczogodziny, dojazdu, przeglądu) w momencie przekazania sprzętu. W przypadku,
gdy oszacowanie ceny naprawy wymaga przeprowadzenia szczegółowych oględzin
sprzętu pracownik Serwisu poinformuje Klienta o kosztach i warunkach naprawy
sprzętu w terminie 7 dni roboczych od daty przyjęcia sprzętu do naprawy.
4. W przypadku wysyłki sprzętu do Serwisu zalecamy korzystanie z oryginalnego
opakowania producenta. Jeżeli Klient nie posiada takiego opakowania, sprzęt musi
być dostarczony w sposób zapewniający bezpieczny transport. Ryzyko związane
z transportem ponosi Klient.

5. Dla ochrony personelu Serwisu przed udostępnieniem/przesłaniem sprzętu do naprawy
należy wykonać pełne czynności czyszczenia oraz odkażania/wyjaławiania
uszkodzonego sprzętu. Jeżeli nie jest to możliwe, np. wówczas, gdy takie czynności
spowodowałyby całkowite zniszczenie produktu, należy możliwie jak najstaranniej
oczyścić produkt i poinformować o tym Serwis. Ze względów bezpieczeństwa Serwis
jest uprawniony do odmowy naprawy produktów zanieczyszczonych lub skażonych.
6. W przypadku braku innego postanowienia na piśmie oględziny sprzętu są dokonywane
wyłącznie w zakresie usterki wskazanej przez Klienta.
7. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy serwisowej w przypadku, gdy nie
zaakceptuje ceny usług serwisowych. W celu odstąpienia od umowy serwisowej
Klient zobowiązany jest złożyć, bądź przesłać stosowne oświadczenie na piśmie do
siedziby Serwisu.
8. Oględziny sprzętu przekazanego do naprawy są bezpłatne pod warunkiem zlecenia
naprawy. Jeżeli Klient rezygnuje z usług serwisowych i tym samym odstępuje od
umowy serwisowej, zostanie obciążony opłatą za oględziny. Minimalna opłata za
oględziny równa jest cenie 1 roboczogodziny pracy Serwisu.
9. W przypadku, gdy w trakcie naprawy sprzętu okaże się, że dokonanie naprawy sprzętu
wymaga naprawienia również innej niewskazanej przez Klienta usterki, Serwis
niezwłocznie poinformuje o tym Klienta oraz prześle dodatkową wycenę. Jeżeli Klient
nie zaakceptuje nowej wyceny, bądź nie wyrazi zgody na naprawę, uważa się, że
Klient odstępuje od umowy serwisowej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest
do zapłaty ceny za usługi serwisowe w wysokości proporcjonalnej do wykonanych już
prac serwisowych.
10. Standardowy czas naprawy powierzonego sprzętu wynosi 14 dni. W przypadku
konieczności jego przedłużenia Serwis poinformuje Klienta o tym nie później niż na
dwa dni przed planowanym zakończeniem prac serwisowych. Klient, który nie wyraził
zgody na przedłużenie prac serwisowych uprawniony jest do odstąpienia od umowy
serwisowej. W takim przypadku, Klient zobowiązany jest do zapłaty za usługi
serwisowe w wysokości proporcjonalnej do wykonanych wcześniej prac serwisowych.
11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przekazanego do naprawy
sprzętu oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, o ile uszkodzenia te nie
dotyczą w sposób bezpośredni usterki, której naprawa została Serwisowi zlecona.
12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wadliwą współpracę naprawionego sprzętu
z niesprawnymi, niekompatybilnymi bądź niezgodnymi z obowiązującymi normami
urządzeniami i instalacjami współpracującymi. Ustalenie przyczyn może nastąpić na
zasadzie odrębnej usługi.
13. W przypadku sporów dotyczących aspektów technicznych naprawianego sprzętu
rozstrzygająca jest opinia techniczna producenta urządzenia.

14. Serwis zastrzega możliwość zwrotu nienaprawionego sprzętu w przypadku, gdy jego
naprawa wymaga wymiany elementu, który nie jest w danym momencie osiągalny na
rynku lub stwierdził uszkodzenia, modyfikacje dokonane przez nieautoryzowane
osoby lub naruszenie plomb. Sytuacje te stanowią powód umożliwiający Serwisowi
rozwiązanie umowy serwisowej bez jego winy. W skrajnych przypadkach Serwis
może zgłosić do producenta wniosek z informacją o nieprawidłowościach celem
ograniczenia odpowiedzialności za ewentualne incydenty medyczne powstałe wskutek
jego użycia.
15. Serwis nie odpowiada za utratę danych pozostawionych na dyskach twardych oraz
innych nośnikach pamięci. Klient zobowiązany jest do sporządzania kopii zapasowych
danych przechowywanych na dyskach.
16. Klient zobowiązany jest do odbioru sprzętu z Serwisu. O terminie i sposobie odbioru
sprzętu Klient zostanie powiadomiony przez Serwis. Po upływie 14 dni od
skutecznego poinformowania Klienta o możliwości odbioru sprzętu przyjmuje się, że
Klient oddał sprzęt w przechowanie w rozumieniu art. 835 Kodeksu Cywilnego.
W takim przypadku, Klienta może zostać obciążony opłatą magazynową w wysokości
10 zł (brutto) za każdy rozpoczęty dzień przechowania sprzętu. Opłata magazynowa
pobierana jest również po upływie 14 dni od daty wypowiedzenia umowy lub
odstąpienia od umowy przez Klienta, jeżeli w tym czasie nie odebrał on sprzętu od
Serwisu. Opłata magazynowa jest doliczana do ceny usług serwisowej oraz płatna
przed wydaniem sprzętu Klientowi.
17. W przypadku, gdy Klient informowany co najmniej trzykrotnie nadal nie zgłasza się
po odbiór pozostawionego sprzętu, a od daty pierwszego skutecznego poinformowania
Klienta o możliwości odebrania sprzętu upłynęło 12 miesięcy uważa się, że Klient
z własnej woli porzucił sprzęt w celu wyzbycia się jego własności w rozumieniu art.
180 Kodeksu Cywilnego. Tym samym Serwis obejmuje porzucony w ten sposób
sprzęt w posiadanie samoistne w rozumieniu art. 181 Kodeksu Cywilnego i nabywa
własność przedmiotowego sprzętu na podstawie tegoż przepisu.
18. Koszty dostarczenia sprzętu do siedziby Serwisu oraz koszty dostarczenia sprzętu od
Serwisu do Klienta ponosi Klient.
19. Serwis udziela 90 dniowej gwarancji na naprawę. W przypadku reklamacji Klient
powinien złożyć ją w formie pisemnej. Serwis zobowiązany jest ustosunkować się do
reklamacji złożonej przez Klienta w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

III. Postanowienia Końcowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby
prowadzenia usług serwisowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. Nr 02.101.926.). Administratorem danych osobowych jest
Serwis, w którego siedzibie dane te są przechowywane. Klient ma prawo do wglądu
i uaktualniania swoich danych osobowych.
2. Oddając sprzęt do naprawy Klient dobrowolnie akceptuje niniejszy Regulamin, a jego

postanowienia są wiążące dla Klienta i Serwisu chyba, że inne postanowienia zostaną
przedstawione i zaakceptowane przez obie strony w formie pisemnej.

