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Żadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej 

zgody producenta. 

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie zmian w urządzeniu bez uprzedniego 

powiadomienia. 

Nazwy innych produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi 

zastrzeżonymi przez ich właścicieli. 

 

 

Drogi Kliencie, 

 

Gratulujemy zakupu ECO WASH – nowego urządzenia do mycia części. 

 

Stosowanie się do podanych niżej zaleceń dotyczących bezpiecznego użytkowania pozwoli korzystać 

z urządzenia w warunkach maksymalnego bezpieczeństwa. 

Zdobyte doświadczenie i jakość urządzenia ECO WASH pozwalają na uzyskanie lepszej wydajności 

i niezawodności w czasie. 

Każde urządzenie, w którym stosowane są substancje chemiczne jest potencjalnym źródłem zagrożenia, jeśli 

jest używane przez osobę niezaznajomioną z zaleceniami dotyczącymi obsługi lub jeśli zalecenia są 

nieprecyzyjne. 

 

Niniejszą instrukcję, zawierającą ogólne wskazówki dotyczące prawidłowego korzystania z urządzenia należy 

uważać za jego integralną część. 

 

Zalecamy zatem uważną lekturę tych wskazówek przed włączeniem urządzenia, odpowiednie przeszkolenie 

operatorów oraz zachowanie instrukcji w sposób umożliwiający korzystanie z niej w przyszłości. Zastosowanie 

się do tych zaleceń zapewni najwyższą jakość i niezawodność pracy urządzenia ECO WASH w długim 

okresie czasu. 

 

Powodzenia

 

 

WAŻNE! 

Przed włączeniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się ze wskazówkami zawartymi  

w niniejszej instrukcji.  

Jest to warunkiem zapewnienia doskonałej i niezawodnej pracy urządzenia w długim okresie 

czasu.  

Instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia, aby umożliwić operatorom w razie 

potrzeby szybki dostęp do niej! 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za awarie lub inne konsekwencje nieprawidłowych 

procedur stosowanych przez użytkownika. 



  

1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

1.1 Dla Eco Wash 

 

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia ECO WASH należy dokładnie 

zapoznać się z niniejszą instrukcją. 

 

 Nie podłączać urządzenia do napięcia lub częstotliwości innych niż podane na tabliczce znamionowej. 

 Urządzenia ECO WASH należy używać wyłącznie w miejscach suchych, dostatecznie oświetlonych i dobrze 

wietrzonych. 

 Nie wystawiać urządzenia ECO WASH na działanie wysokich temperatur. 

 Nie uderzać w urządzenie ECO WASH. 

 Podczas transportu lub przenoszenia urządzenia ECO WASH należy sprawdzić, czy nie znajdują się na nim 
żadne przedmioty, które mogłyby z niego spaść. 

 Unikać zamoczenia ECO WASH, przy bezpośrednim kontakcie z deszczem. 

 Nie czyścić urządzenia ECO WASH za pomocą produktów, które mogą uszkodzić obudowę z tworzywa 
sztucznego lub wyświetlacz ciekłokrystaliczny. 

 Niestandardowa konserwacja może być wykonywana przez przeszkolony personel. 

 Nie zezwalać osobom nieupoważnionym otwierania urządzenia ECO WASH. 

 Nie zezwalać na stosowanie nieoryginalnych części zamiennych. 

 Przepalonych lub wadliwych bezpieczników nie wolno naprawiać, należy je wymienić na bezpieczniki nowe, 
o podobnych właściwościach. 

 

 

 

1.2 Dla użytkownika 

 

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia ECO WASH należy dokładnie zapoznać się  

z niniejszą instrukcją. 

 Należy nosić odzież ochronną. Zachować ostrożność. 

 Podczas pracy należy stale nosić okulary ochronne, aby chronić oczy przed możliwym nagłym wytryśnięciem 
strumienia gorącej cieczy. Nie używać zwykłych okularów, a wyłącznie okularów ochronnych. 

 Sprawdzić stan izolacji przewodu zasilającego  

 Sprawdzić, czy gniazdo główne jest dobrze podłączone do uziemienia  

 

WAŻNE 
Należy uważnie przeczytać kartę charakterystyki używanego detergentu i postępować zgodnie 
z instrukcją. 

 

WAŻNE 
Nie wlewać rozpuszczalnika lub innych substancji chemicznych niedozwolonych do urządzenia 
ECO.  

 

OSTRZEŻENIE 

Przy prawidłowym stosowaniu zgodnie z instrukcją, urządzenie ECO WASH nie stanowi zagrożenia dla 
konsumentów.  

Producent nie ponosi odpowiedzialności za awarie lub inne konsekwencje nieprawidłowych procedur 
stosowanych przez użytkownika. 



  

 

 

1.3 Utylizacja 

 Przed zniszczeniem urządzenia należy oddzielić części elektryczne, elektroniczne, metalowe i z tworzyw 
sztucznych. 

  Złożyć materiały w pojemnikach do recyklingu zgodnie z wymaganiami lokalnie obowiązujących przepisów  

 

2 PARAMETRY TECHNICZNE  

 

ZASILANIE 230 V 50 Hz 

PRĄD MAKSYMALNY  600 WAT 

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 40 LITRÓW 

TEMPERATURA PODGRZEWANIA DETERGENTU 36 C° - 38 C° 

PRZEPŁYW DETERGENTU 
 4 

LITRY/MINUTĘ 

CIŚNIENIE 
 

2 BARY 

WYMIARY STANOWISKA ROBOCZEGO PRZY ZBIORNIKU (W 
MILIMETRACH) 

 

750x400 
GŁĘBOKOŚĆ 200 

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PRZY JEDNOMIERNIE ROZŁOŻONEJ 
ZAWARTOŚCI 
 

60 KG 

MATERIAŁ Z JAKIEGO WYKONANO ZBIORNIK POLIETYLEN I 
STAL 

NIERDZEWNA 
 

 FILTR PPI 30 UMYĆ POD 
BIEŻĄCĄ WODĄ 
WYMIENIĆ, GDY 

ZNISZCZONY 
 

PĘDZEL Z TWARDYM WŁOSIEM O ZAOKRĄGLONEJ KOŃCÓWCE 
ZAPOBIEGAJĄCY ZARYSOWANIOM 

WYMIENIĆ, GDY 
ZNISZCZONY 

 

3 OPIS 

ECO WASH to myjka części elektronicznych przyjazna dla środowiska.  

 

WAŻNE!  
W przypadku awarii systemu termoregulacji należy sprawdzić temperaturę cieczy przed jej 
dotknięciem. Powinna być gorąca. 

 

WAŻNE 
Wyłączyć urządzenie ECO WASH w przypadku uszkodzenia:  
poczekać na kontrolę osób upoważnionych  



  

ECO WASH dzięki zastosowaniu ECO FLUID, roztworu do mycia baz wodnych z naturalnymi enzymami 

i naturalnymi bakteriami, zapewnia skuteczne i szybkie czyszczenie części bez rozpuszczalników. Możliwość 

stosowania z tworzywami sztucznymi, włóknem węglowym, stopami metali, lakierami. 

ECO WASH utrzymuje temperaturę płynu ECO FLUID na poziomie 39°C, co pozwala przetrwać mikroorganizmom. 

Kiedy zanieczyszczenia są wymywane do urządzenia, mikroorganizmy neutralizują te substancje. Oznacza to, że 

roztwór w systemie jest „oczyszczany” i ponownie używany, więc nie ma niebezpiecznego lub zanieczyszczonego 

roztworu do utylizacji.  

Dołączona szczotka podaje ECO FLUID na włosie, pozwalając na właściwe oczyszczanie zabrudzonych części. 

Regulowany przepływ ECO FLUID o niskim ciśnieniu zapobiega przedostawaniu się detergentu do delikatnych 

części, takich jak łożyska. Aby uniknąć zarysowania powierzchni, włosie szczotki ma zaokrąglone końcówki.  

Faza czyszczenia jest bardzo szybka, ponieważ płukanie nie jest wymagane, a kółka umożliwiają przemieszczanie 

urządzenia ECO WASH w dowolne miejsce warsztatu poprzez proste podłączenie go do gniazdka elektrycznego. 

ECO FLUID to wodny roztwór czyszczący o dużej mocy odtłuszczającej, stworzony w naszych laboratoriach 

do bezpiecznego czyszczenia części zamiennych w warsztatach. Aby usunąć stary olej, smar, zaschnięty brud 

za każdym razem konieczne jest głębokie czyszczenie płynem ECO FLUID. Płyn jest przystosowany do użycia 

w myjce ECO WASH. 

Zalecamy stosowanie rękawic i okularów ochronnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

3.1 Elementy Eco Wash 

 

 

1 ELASTYCZNY WĄŻ ZE SZCZOTKĄ 

2 WŁĄCZNIK OBIEGU DETERGENTU 

3 WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY 

4 PRZYCISK FUNKCYJNY 

5 PRZYŁĄCZA LEWE I PRAWE Z REGULACJĄ PRZEPŁYWU  

6 KÓŁKA Z HAMULCEM  

2 

1 

 4 

 3 

 5 

 6 



  

 

 



 

 

 

4 DOSTAWA, TRANSPORT I URUCHOMIENIE  

4.1 Pierwsza dostawa i uruchomienie 

 

 

Czynności operatora: 

 wyładować urządzenie zgodnie z przepisami BHP aktualnie obowiązującymi w miejscu pracy; 

 zdjąć i odpowiednio usunąć elementy opakowania. 

 

Sprawdzić kompletność komponentów i akcesoriów. W razie jakiejkolwiek niezgodności należy 

natychmiast skontaktować się z naszym autoryzowanym dealerem. 

 

 

 

4.2. Transport 

Podczas transportu należy ściśle przestrzegać następujących zasad: 

 stosować obowiązujące przepisy BHP (należy pamiętać, że całkowity ciężar urządzenia wynosi 60 kg) 

 usunąć wszelkie akcesoria lub inne części mogące utrudniać ruch; 

 podnoszone ręcznie urządzenie należy mocno i pewnie uchwycić; 

 pracownicy nieuczestniczący w przemieszczaniu urządzenia muszą pozostać w bezpiecznej odległości. 

 

 

W przypadku transportu urządzenia należy sprawdzić, czy jego pozycja jest dostatecznie stabilna. 

 

 

5 INSTALACJA 

 

Wymagany czas instalacji zminimalizowany; należy postępować zgodnie z poniższym ostrzeżeniem: 

 

 W celu łatwego użycia umieścić ECO WASH w łatwo dostępnym miejscu. Zmiana trybu ECO WASH jest 

łatwa dzięki standardowej konfiguracji. 

 Wybrać język za pomocą przycisku funkcyjnego. 

 Wlać maksymalnie 40 litrów ECO FLUID do zbiornika ECO WASH przez górny ruszt ochronny powierzchni 

roboczej. 



  

 

 Na wyświetlaczu zniknie komunikat EMPTY TANK (PUSTY ZBIORNIK), a następnie na wyświetlaczu pojawi 

się wskazanie temperatury WARMING (NAGRZEWANIE). 

 Należy poczekać kilka godzin do prawidłowego podgrzania płynu ECO FLUID i zgaśnięcia czerwonej 

kontrolki.  

 

 

 Temperatura robocza będzie stale utrzymywana z funkcji płyty głównej, gdy urządzenie jest podłączone do 

zasilania.  

 

Myjka ECO WASH jest gotowa do pracy. 

 

6 UŻYTKOWANIE 

 

Użytkowanie ECO WASH jest bardzo proste: 

 

 Umieścić części na ruszcie powierzchni roboczej.  

 Włożyć wąż ze szczotką do lewego lub prawego przyłącza.  

 Przekręcić kurek w lewo lub w prawo. 

 

OSTRZEŻENIE:  

Czas nagrzewania zależy od temperatury początkowej ECO FLUID. 



 

 

 

 

 Wcisnąć zielony przycisk, aby rozpocząć podawanie ECO FLUID ze szczotki.  

 

 

 

Pompa ECO WASH automatycznie poda płyn ECO FLUID ze szczotki lub zamontowanego dozownika. 

Za pomocą szczotki umyć zabrudzone części ciągłym cyklem świeżego płynu ECO FLUID. 

Wcisnąć czerwony przycisk, aby wyłączyć pompę. Następuje zatrzymanie podawania ECO FLUID ze szczotki. 

 

 

7 KONSERWACJA ECO WASH  

 

WAŻNE: wszystkie czynności konserwacyjne wykonywać z urządzeniem ECO WASH odłączonym od 
zasilania i od pojazdu. Konieczne jest używanie sprzętu ochrony osobistej i przestrzeganie aktualnie 
obowiązujących w miejscu pracy przepisów BHP. 

 

Do zapewnienia prawidłowego i działania urządzenia i niezawodnej eksploatacji w długim okresie czasu ważne 

jest przestrzeganie podanych niżej zaleceń: 

 

 Obudowę urządzenia ECO WASH należy czyścić produktami nieżrącymi i nieściernymi, np. obojętnym 

mydłem lub środkami do zmywania powierzchni. NIE WOLNO używać rozpuszczalników, gdyż mogą one 

uszkodzić lakier. 

 

 Chronić urządzenie przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych i czynników 

atmosferycznych. Oddziałujące w nadmiarze promienie słoneczne lub wilgoć mogą być przyczyną awarii. 

 



  

Zalecamy regularne czyszczenie zbiornika wewnętrznego. 

Odstęp czasu między kolejnymi czyszczeniami zależy od użytkowania ECO WASH. W przypadku zwykłego 

użytkowania zaleca się czyszczenie raz w roku. 

Czyszczenie ECO WASH wymaga wykonania następujących kroków: 

 

 Odłączyć zasilanie. 

 Spuścić cały płyn i wlać go do naczynia. W celu spuszczenia cieczy można również uruchomić pompę 

ECO WASH i opróżnić zbiornik wewnętrzny przez szczotkę.  

 Oczyścić zbiornik wewnętrzny i zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.  

 

 

 Sprawdź, czy poziom ECO FLUID jest prawidłowy. Jeśli poziom płynu jest zbyt niski, użytkownika 

ostrzega sygnał akustyczny w połączeniu z komunikatem LOW FLUID (NISKI POZIOM PŁYNU)  

 Gdy poziom płynu jest zbyt niski, dolać 20 litrów ECO FLUID. Na każde 20 litrów płynu ECO FLUID 

dodać 1 opakowanie mikroorganizmów. 

 Sprawdzić temperaturę ECO FLUID, musi być stabilna, jeśli urządzenie ECO WASH ma prawidłowe 

zasilanie.  

 Czyścić zbiornik wewnętrzny przynajmniej raz na rok. 

 

8 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 

Najczęstsze pytania i rozwiązania 

ECO FLUID jest zbyt chłodny 

-  Sprawdzić podłączenie zasilania. 
- Sprawdzić poziom ECO FLUID. Jeśli poziom płynu jest zbyt niski, użytkownika ostrzega sygnał akustyczny w 

połączeniu z komunikatem LOW FLUID (NISKI POZIOM PŁYNU). 

Jeśli po powyższej sugestii ECO FLUID nie nagrzeje się, skontaktować się z najbliższym dealerem. 

 

ECO FLUID jest zbyt ciepły (do 48°C) 

 Wyłączyć ECO WASH i skontaktować się z najbliższym dealerem. 

 

 

Spadek przepływu lub jego brak 

 Sprawdzić, czy kurek jest we właściwej pozycji. 

 

OSTRZEŻENIE 
Przy prawidłowym użytkowaniu zgodnie z instrukcją producenta, ECO WASH może pracować przez 
cały czas zapewniając długotrwałe użytkowanie. Poniższe wskazówki pozwolą zachować doskonałą 
wydajność ECO WASH 



 

 

 Oczyścić filtr wejściowy wewnątrz zbiornika wewnętrznego. 

 

Pompa nie działa: 

 Sprawdzić podłączenie zasilania. 

 Sprawdzić stan bezpieczników 5x20 4AT na płycie głównej. 

Jeśli po dokonaniu powyższej kontroli ECO FLUID nie wypływa, należy skontaktować się z najbliższym 

dealerem. 

ECO FLUID ciemnieje. 

 Obecność smaru i oleju powoduje, że płyn zawsze ciemnieje. 

 

Podłoże poplamione płynem. 

 Natychmiast oczyścić podłoże z płynu i sprawdzić wyciek. 

 

Siła czyszczenia spadła  

Zazwyczaj ECO FLUID przez długi czas zachowuje swoje właściwości, nawet po ściemnieniu.  

W przypadku, gdy siła czyszczenia utrzymuje się na zbyt niskim poziomie, konieczna jest całkowita wymiana 

płynu. 

 

 

 

  



  

WARUNKI GWARANCJI PRZY SPRZEDAŻY 
TOWARÓW FIRMY MAGNETI MARELLI AFTERMARKET 

 
 

DEFINICJE 
 
Gwarancja i Gwarancja przy sprzedaży - niniejsze oświadczenie, które określa obowiązki Gwaranta 
i uprawnienia Klienta oraz Konsumenta, w przypadku, gdy kupili oni Towar od Gwaranta, a Towar 
ma wadę fizyczną, tkwiącą w nim w momencie zakupu, nie wynikającą z niewłaściwego 
użytkowania. 
Gwarant - podmiot udzielający niniejszej Gwarancji, zdefiniowany jako MMAM (Magneti Marelli 
Aftermarket). 
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu Towaru od 
MMAM w celu związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu Towaru od MMAM w celu niezwiązanym z jej 
działalnością gospodarczą lub zawodową. 
Środowisko użytkowania - warunki eksploatacyjne Towaru, które mieszczą się w parametrach 
podanych dla danego Towaru, a za zapewnienie których oraz utrzymanie odpowiada Klient lub 
Konsument. 
Towar - rzecz ruchoma, oferowana do sprzedaży przez firmę MMAM, kupiona przez Klienta lub 
Konsumenta. Jeżeli nie wskazano inaczej w  Gwarancji za Towar objęty gwarancją będzie uważana 
rzecz nabyta jako nowa, wcześniej nie użytkowana.  
Autoryzowane Centrum Serwisowe (ACS) - podmiot, który zawarł z MMAM właściwą umowę i po 
sprawdzeniu jego kompetencji, uzyskał autoryzację MMAM, do dokonywania napraw w ramach 
niniejszej Gwarancji. 
Sprzedawca - podmiot dokonujący sprzedaży Towarów bezpośrednio Klientowi lub 
Konsumentowi, niezależny od MMAM, mogący wchodzić do systemu dystrybucji MMAM. 
Część zamienna - Towar, który służy do naprawy innej rzeczy ruchomej, stając się po naprawie jej 
stałą, nieodłączna częścią, przy czym nie jest on Częścią eksploatacyjną. 
Część eksploatacyjna - Towar, który służy do użytkowania innej rzeczy ruchomej, a użytkownik tej 
rzeczy ruchomej ma obowiązek wymieniać go w okresach ustalonych przez producenta, przy czym 
jego żywotność jest z zasady znacznie krótsza niż żywotność tej rzeczy ruchomej. Zużycie takiego 
Towaru uzależnione jest od intensywności użytkowania rzeczy ruchomej i nie stanowi jego wady.  
Serwis - ogólne określenie grupy podmiotów, dokonujących napraw w ramach niniejszej 
Gwarancji, obejmujących zarówno podmioty autoryzowane przez MMAM, jak i podmioty, z 
którymi MMAM posiada inne umowy o świadczenie usług naprawy Towarów.  
Miejsce naprawy - miejsce geograficzne, w którym jest dokonywana naprawa Towaru, w ramach 
niniejszej Gwarancji. 
MMAM - Magneti Marelli Aftermarket Parts & Services S.P.A., działający w Polsce poprzez spółkę 
Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-476 Katowice), Plac Pod 
Lipami 5., tel. +48 32 60 36 107, fax +48 32 60 36 108, mail: checkstar@magnetimarelli.com.  
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Niniejsza Gwarancja stanowi ogólne oświadczenie gwarancyjne Gwaranta i ma zastosowanie do 
Towarów, których z warunków Gwarancji nie wyłączono w tekście niniejszej Gwarancji lub przy 
sprzedaży Klientowi lub Konsumentowi. Jeżeli do Towaru dołączono szczególne warunki gwarancji, 



 

 

mają one pierwszeństwo przed niniejszą Gwarancją, w szczególności w zakresie czasu trwania 
gwarancji i wyłączenia odpowiedzialności Gwaranta. Niniejsza Gwarancja ma w tych przypadkach 
charakter pomocniczy w zakresie nieuregulowanym przez warunki szczególne. 
2. Klient i Konsument są odpowiedzialni za używanie, konserwowanie i ewentualne przeglądy 
Towarów oraz oprogramowania udostępnionego przez firmę MMAM z należytą starannością. 
Jeżeli do wymienionych czynności jest niezbędna wiedza fachowa Klienta, jest on odpowiedzialny 
za posiadanie takiej wiedzy. Z tego powodu Towary przeznaczone na rynek profesjonalny nie 
powinny być nabywane ani użytkowane przez Konsumenta, który w takich przypadkach, w 
rozumieniu niniejszej Gwarancji, działa na własne ryzyko.     
3. Nie zachowanie należytej staranności, nie posiadanie wiedzy fachowej dotyczącej obsługi 
Towarów, nie zapoznanie się z warunkami obsługi i parametrami technicznymi Towarów, a w 
szczególności dołączonymi instrukcjami obsługi czy eksploatacji, może spowodować wyłączenie 
odpowiedzialności Gwaranta z tytułu niniejszej Gwarancji, w tym także za wynikłe z tego szkody.  
 

CZAS TRWANIA GWARANCJI 
 
1. Gwarant udziela 24 miesięcy Gwarancji na wady Towaru, liczonej od daty sprzedaży Towaru.  
2. Wady Towaru, w rozumieniu Gwarancji, obejmują wady istniejące w samym Towarze w 
momencie zakupu Towaru przez Klienta czy Konsumenta i nie obejmują wad powstałych w wyniku 
niewłaściwego czy niezgodnego z wiedzą fachową, warunkami obsługi i parametrami technicznymi  
użytkowania Towaru. Podmiotem kompetentnym do stwierdzenia wadliwości Towaru jest Serwis. 
W przypadkach spornych kompetencje takie posiadają kolejno  Autoryzowane Centrum Serwisowe 
(ACS), MMAM oraz zewnętrzny ekspert. Koszty zaangażowania eksperta czy koszty związane z 
dojazdem pracownika Serwisu, a także przesłania Towaru, w przypadku nieuzasadnionej 
reklamacji, ponosi strona zgłaszająca reklamację w ramach Gwarancji. 
3. W sytuacji, gdy Towar jest instalowany i uruchamiany przez pracowników Serwisu u Klienta lub 
Konsumenta, czas trwania Gwarancji liczony jest od tego momentu.  
4. Czas trwania gwarancji: 
- biegnie na nowo dla Towaru wymienionego na nowy w całości, 
- nie zostaje przedłużony o termin trwania naprawy, 
- wymienionych części zamiennych kończy się  wraz z upływem Gwarancji na cały Towar. 

 
TERYTORIALNY ZASIĘG GWARANCJI 

 
Terytorialny zasięg Gwarancji ograniczony jest do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

OBOWIĄZKI KLIENTA I KONSUMENTA 
 
1. W momencie otrzymania Towaru, Klient powinien sprawdzić czy produkt lub jego opakowanie 
nie ma żądnych wad widocznych gołym okiem. Jeżeli Klient zauważy takie wady powinien zgłosić 
je przewoźnikowi lub kurierowi w momencie odbioru. W przypadku wad niewidocznych gołym 
okiem, a mogących powstać podczas transportu Klient powinien powiadomić MMAM w ciągu 5 
dni od otrzymania Towaru, żeby MMAM mogła sformułować roszczenie do przewoźnika czy 
kuriera i nie minęło 7 dni od dnia dostawy, zgodnie z Prawem przewozowym. W przypadku kuriera 
możliwe będzie żądanie rozpakowania Towaru i stwierdzenia jego stanu w obecności Kuriera, 
wynikające z warunków świadczenia tej usługi. 
2. Klient i Konsument zwalniają MMAM oraz Sprzedawcę od wszelkiej odpowiedzialność za 
ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania Towaru przez Klienta oraz 



  

w wyniku używania Towaru w sposób niezgodny z zaleceniami oraz kolejnością operacji podanymi 
w programach oraz w instrukcji obsługi. 
3. Klient powinien używać wszystkich danych oraz informacji otrzymanych z MMAM lub od 
sprzedawcy bezpośrednio lub za pomocą programów oraz instrukcji obsługi, mając świadomość, 
że mogą nie być one wyczerpujące i że należy je stosować jako uzupełnienie swojej wiedzy 
zawodowej. 
 

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE W RAZIE STWIERDZENIA WADY 
 
1. W ramach niniejszej Gwarancji Klientowi lub Konsumentowi przysługuje roszczenie o 
przywrócenie prawidłowego działania Towaru, poprzez wymianę lub bezpłatną naprawę.  
2. O wyborze sposobu przywrócenia prawidłowego działania Towaru decyduje Serwis. 
3. Wymienione części i materiały stają się własnością MMAM. 
 

WYŁĄCZENIA OGÓLNE Z GWARANCJI 
 
1. Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi przy sprzedaży Klientom, określonej w 
Kodeksie cywilnym. Gwarant nie wyłącza uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi, przewidzianej 
w Kodeksie cywilnym. 
2. Gwarancja nie obejmuje wad lub nieprawidłowego działania Towaru spowodowanego w 
wyniku: 
a) nieprawidłowego użycia lub nieprawidłowej konserwacji Towaru oraz błędnych lub 
niewłaściwych regulacji; 
b) użycia oprogramowania, interfejsu, części lub materiałów eksploatacyjnych nie dostarczonych 
przez oficjalną sieć handlowo-serwisową MMAM; 
c) nieautoryzowanych zmian lub nieprawidłowego użycia; 
d) używania produktów w środowisku, które nie mieści się w parametrach podanych dla danego 
Towaru; 
e) błędnego przygotowania lub utrzymania środowiska użytkowania. 
 

WYŁĄCZENIA PRZEDMIOTOWE Z GWARANCJI 
 
1. Oprogramowanie wyłącza się z gwarancji udzielanej przez MMAM. Jeżeli MMAM posiada 
właściwą gwarancję producenta oprogramowania, poinformuje Klienta lub Konsumenta o takiej 
gwarancji i może w jego imieniu wystąpić do producenta, jeżeli spełnione zostały warunki takiej 
gwarancji, zaistniała odpowiedzialność producenta i nie minął termin gwarancji.   
2. Pomimo, iż MMAM podjęła wszelkie środki, aby zapewnić dokładność zawartych lub 
wyświetlanych informacji, nie gwarantuje jednak, że oprogramowanie lub jakakolwiek informacja 
w nim zawarta lub wyświetlona nie są pozbawione błędów. Dane oraz materiał (w różnych 
formach) zawarte w programach lub w archiwach, do których Klient lub Konsument ma dostęp, 
mogą pochodzić z różnych źródeł, do których należą między innymi: materiały oryginalne 
rozpowszechniane przez różnych producentów oraz materiały dostarczone do MMAM przez firmy 
specjalizujące się w przygotowywaniu tego typu informacji. 
3. Gwarancja nie obejmuje także ewentualnych problemów dotyczących konfliktu 
oprogramowania, jeśli zostało ono zainstalowane na platformie hardware innej niż produkowana 
lub wskazana przez MMAM (np. komputer PC, notebook, tablet, smartfon).  Jako przykład takich 
sytuacji, który nie wyczerpuje jednak wszystkich możliwych przypadków, mogą służyć problemy 
spowodowane niekompatybilnością między programami MMAM a środowiskami 



 

 

oprogramowania, które posiadają nieodpowiednie wymagania lub są zabezpieczone systemami 
antywirusowymi uniemożliwiającymi ich prawidłową instalację oraz prawidłowe działanie; 
środowiska uszkodzone obecnością wirusów, środowiska wspomagane przez nieodpowiednie 
zasoby hardware. 
4. Wyłącza się odpowiedzialność za wady prawne oprogramowania, a także za szkody, które 
oprogramowanie może wywołać w infrastrukturze informatycznej czy pojedynczych komputerach 
Klienta. 
5. Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta za wady stacji do klimatyzacji, jeżeli Klient nie używał 
w tych stacjach płynów eksploatacyjnych Magneti Marelli. 
6. Z Gwarancji wyłącza się Części eksploatacyjne. Wada Części eksploatacyjnej może zostać jednak 
uznana przez Serwis w przypadku ustalenia przez Serwis nienaturalnie szybkiego zużycia części w 
stosunku do ich odpowiedników. Decyzję w tym zakresie podejmuje Serwis. 
7. Gwarancja na Części zamienne obejmuje wyłącznie ich wady, powstałe z winy producenta,  które 
zostaną usunięte poprzez naprawę lub wymianę. W żadnym przypadku nie mogą być wysuwane 
przez Klienta na bazie Gwarancji roszczenia odnośnie kosztów montażu, demontażu czy innych 
poniesionych z tego tytułu szkód. Na prawidłowe działanie części zamiennych ma w dużym stopniu 
wpływ sprawność i właściwe użytkowanie całego urządzenia, w którym części te są montowane. 
 

MIEJSCE WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU GWARANCJI 
 
1. Realizacja uprawnień Klienta lub Konsumenta w ramach niniejszej Gwarancji, z zastrzeżeniem 
innych uzgodnień pisemnych lub bezpośrednich z Serwisem lub MMAM, wykonywane są w 
Autoryzowanym Centrum Serwisowym lub wskazanym Serwisie.  
2. Z Gwarancji wyłączone są szkody spowodowane w trakcie transportu lub szkody spowodowane 
zastosowaniem niewłaściwego opakowania, w przypadku Towaru wysyłanego do Serwisu. 
3. W przypadku braku innych uzgodnień pisemnych, koszty wysyłki Towaru do naprawy lub 
wymiany, z siedziby Klienta do Autoryzowanego Centrum Serwisowego lub wskazanego Serwisu  
i/lub koszty delegacji personelu Serwisu do klienta, leżą w gestii Klienta. 
4. Przed sprzedażą Towaru do Klienta lub Konsumenta, MMAM oraz sprzedawca dokonują  
odbioru technicznego Towaru. Klient lub Konsument traci Gwarancję jeżeli nie wykonał  wszystkich 
przeglądów okresowych do momentu zaistnienia wady, przewidzianych w instrukcji obsługi, 
dołączonej do produktu. Powyższe dotyczy także stacji obsługi klimatyzacji. 
5. Adresy Autoryzowanych Centrów Serwisowych i niezależnych Serwisów stanowi załącznik do 
Gwarancji. Uzasadnione uwagi na temat działania Serwisów należy przesyłać do MMAM. 
 

TERMIN ODPOWIEDZI I TERMIN NAPRAWY 
 
1. Serwis dołoży wszelkich starań, żeby zająć stanowisko odnośnie zasadności reklamacji w 
terminie 14 dni od dostarczenia Towaru, informując o tym Klienta lub Konsumenta. 
2. Serwis dokona naprawy Towaru w miarę możliwości niezwłocznie, w terminie nie 
przekraczającym 30 dni, z zastrzeżeniem pkt. 3. 
3. Jeżeli naprawa Towaru w terminie określonym w pkt. 2 nie będzie możliwa ze względu na 
szczególnie skomplikowaną wadę, brak części zamiennych, brak możliwości szybkiej diagnozy 
usterki, itp. Serwis dokona naprawy w terminie uwzględniającym możliwość rozwiązania 
powyższych problemów.  
4. Wyłącza się odpowiedzialność MMAM za ewentualne szkody wynikające z wyłączenia Towaru z 
użytkowania podczas naprawy, w tym z wydłużonego terminu naprawy, z przyczyn określonych w 
pkt.3. 



  

OŚWIADCZENIE DLA KONSUMENTA 
 
Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, którym 
jest Konsument, a wynikają one z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, określonej w 
Kodeksie cywilnym. 
 

DANE OSOBOWE 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych osobowych, której 
administratorem jest MMAM. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uprawnień z 
Gwarancji. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
ich poprawiania. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów Ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  
 
 
 
   Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o                                               ……………………………………. 
                                                                                                                              podpis 
                    GWARANT                                                                          Klienta / Konsumenta 
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