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§1. Definicje. 

Termin Objaśnienie 

12M 
Skrócona nazwa Parametru Usługi występująca na Dokumencie 
Zakupu oznaczająca 12-miesięczny  Okres Ważności Usługi. 

36M 
Skrócona nazwa Parametru Usługi występująca na Dokumencie 
Zakupu oznaczająca 36-miesięczny  Okres Ważności Usługi. 

3BD 
Skrócona nazwa Parametru Usługi występująca na Dokumencie 
Zakupu oznaczająca Czas Naprawy w Serwisie równy trzy Dni robocze 
(z ang. Three Business Days). 

Czas Naprawy u Klienta 
Rozumiany jest jako czas pomiędzy rozpoczęciem naprawy w trakcie 
Wizyty Serwisowej a jej zakończeniem. 

Czas Naprawy w Serwisie 
Rozumiany jest jako czas pomiędzy dniem otrzymania Zestawu 
Komputerowego w Serwisie Komputronik,  a dniem wysyłki Kurierem 
naprawionego Zestawu Komputerowego do Klienta. 

Czas Rozpoczęcia Realizacji 

Rozumiany jest jako najkrótszy czas pomiędzy Potwierdzeniem 
Zgłoszenia ON-SITE a realizacją Wizyty Serwisowej przez Technika 
Serwisu. Czas Rozpoczęcia Realizacji może zostać wyrażony jako: 
NBD – Następny Dzień Roboczy. 

D2D 

Skrócona nazwa Parametru Usługi występująca na Dokumencie 
Zakupu oznaczająca Miejsce Naprawy Serwisowej jako Serwis 
Komputronik, oraz metodę transportu Zestawu Komputerowego 
pomiędzy stronami umowy za pomocą usług Kuriera 
(z ang. Door to Door). 

Dni robocze Poniedziałek – Piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

Dokument Zakupu Faktura lub Paragon. 

Formularz Kontaktowy 
Formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego 
Komputronik, pod adresem: 
https://www.komputronik.pl/?layer=askForm&askFormSubjectId=41   

Klient 

Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
bądź posiadająca akceptację opiekunów prawnych/rodziców 
posiadających pełnię władz rodzicielskich, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamawiająca 
Usługę Rozszerzonej Gwarancji. 

Konserwacja 

Czynność wykonywana w Serwisie Komputronik polegająca na: 
• czyszczeniu komputera (wnętrze obudowy komputera) 
• wymiany zużytej pasty termoprzewodzącej procesora (CPU) 
• udrożnieniu dróg wentylacyjnych 

Kurier 
Metoda transportu towarów służąca do realizacji postanowień 
niniejszego regulaminu. Usługa świadczona przez zewnętrzną firmę 
spedycyjną.  

Lokalizacja Klienta 

Obiekt lub lokalizacja na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazana 
przez Klienta jako miejsce Wizyty Serwisowej i naprawy Zestawu 
Komputerowego. Lokalizacja Klienta jest jednym z Miejsc Naprawy 
Serwisowej. 

Miejsce Naprawy Serwisowej 
Miejsce, w którym dokonywana jest naprawa Zestawu 
Komputerowego w ramach Usługi RGK. 

https://www.komputronik.pl/?layer=askForm&askFormSubjectId=41


 

 

Do Miejsc Naprawy Serwisowej należą: Lokalizacja Klienta i Serwis 
Komputronik. 

Modernizacja 

Czynność wykonywana w Serwisie Komputronik polegająca na: 
• wykonaniu testu wydajności komputera 
• analizie możliwej i zasadnej rozbudowy 
• wysłaniu rekomendacji do Klienta 
• na podstawie rekomendacji i zgody Klienta dokonanie bezpłatnego 
montażu zakupionych w Komputronik podzespołów komputerowych. 

NBD 
Skrócona nazwa Parametru Usługi występująca na Dokumencie 
Zakupu oznaczająca Czas Rozpoczęcia Realizacji Usługi równy 
Następnemu Dniowi Roboczemu (z ang. Next Business Day). 

Numer RMA 
Wewnętrzny indywidualny numer, pod którym Serwis Komputronik 
rejestruje zgłoszenia napraw gwarancyjnych oraz niegwarancyjnych. 

Okno Serwisowe 

Czas, w którym realizowana jest Wizyta Serwisowa, podczas której 
Technik Serwisu odbiera części do naprawy, dojeżdża do Lokalizacji 
Klienta oraz dokonuje naprawy Zestawu Komputerowego opisanego w 
niniejszym Regulaminie. 

Okres Ważności Usługi 

Jest to określony czas wyrażony w miesiącach od dnia zakupu Zestawu 
Komputerowego do momentu, w którym Usługa RGK traci ważność. W 
ramach Okresu Ważności Usługi wyróżniamy: 
12M – 12 miesięcy 
36M – 36 miesięcy 

ON-SITE 
Skrócona nazwa Parametru Usługi występująca na Dokumencie 
Zakupu oznaczająca Miejsce Naprawy Serwisowej bezpośrednio w 
Lokalizacji Klienta 

Parametry Usługi 

Cechy szczególne Usługi określone w niniejszym Regulaminie. Do 
parametrów Usługi należą: Miejsce Naprawy Serwisowej, Okres 
Ważności Usługi, Czas Rozpoczęcia Realizacji, Czas Naprawy w 
Serwisie. 

Potwierdzenie Zgłoszenia 

Jest to moment, w którym pracownik Serwisu Komputronik 
kontaktując się telefonicznie sprawdza informacje ze Zgłoszenia i 
potwierdza przyjęcie zgłoszenia jednocześnie zamawiając usługę 
transportową za pomocą Kuriera. 

Potwierdzenie Zgłoszenia 
ON-SITE 

Jest to moment, w którym Technik Serwisu kontaktując się 
telefonicznie ustalił z Klientem szczegóły dotyczące Lokalizacji Klienta i 
czasu Wizyty Serwisowej. 

PREMIUM 

Jest to Parametr Usługi występujący na Dokumencie Zakupu 
oznaczający, że zakupiony Wariant Usługi posiada dodatkowo Usługę 
„Coroczny Przegląd i Modernizacja” oraz Usługę „Zachowanie Danych 
w Razie Awarii”. Obie Usługi są dokładnie opisane w poniższym 
dokumencie. 

Regulamin Sklepu Komputronik 

Regulamin określający warunki zakupów w Komputronik i 
zobowiązania Komputronik wobec Klienta, dostępny na stronie Sklepu 
Internetowego Komputronik pod adresem 
www.komputronik.pl/informacje/pomoc/regulamin-polityka/ 

http://www.komputronik.pl/informacje/pomoc/regulamin-polityka/


 

 

RENT 
Jest to skrócona nazwa Parametru Usługi występująca na Dokumencie 
Zakupu oznaczająca możliwość zakupu tylko z usługą „Subskrypcja 
Komputronik”. 

RGK Skrócona nazwa Usługi Rozszerzona Gwarancja Komputronik. 

Serwis Komputronik 
Dział Serwisu Komputronik, adres email: rma@komputronik.pl, 
telefon: +48 61 668 00 07 

Technik Serwisu 
Wykwalifikowany Pracownik lub Współpracownik dedykowany do 
realizacji Wizyty Serwisowej na rzecz Klienta w Lokalizacji Klienta. 

Usługa „Coroczny Przegląd i 
Modernizacja” 

Jest to usługa dodatkowa sprzedawana tylko w komplecie z RGK, która 
zawiera parametr PREMIUM. Usługa ta zawiera takie czynności jak 
Konserwacja i Modernizacja Zestawu Komputerowego. 

Usługa „Zachowanie Danych w 
Razie Awarii” 

Jest to usługa dodatkowa sprzedawana tylko w komplecie z RGK, która 
zawiera parametr PREMIUM, opisana poniżej w dokumencie. 

Wariant Usługi 
Określa wystąpienie Usługi z wybranymi (określonymi przy zakupie) 
Parametrami Usługi oznaczonymi na Dokumencie Zakupu w nazwie 
zakupionego wariantu Usługi. 

Wizyta Serwisowa 

Usługa serwisowa w ramach wybranego Wariantu Usługi RGK podczas 
której dokonywana jest naprawa Zestawu Komputerowego u Klienta. 
Polega ona na odebraniu części od Kuriera, dojeździe Technika Serwisu 
do Lokalizacji Klienta i rozpoczęciu prac naprawczych z Zestawem 
Komputerowym Klienta. 

Zestaw Komputerowy 

Zestaw Komputerowy rozumiany jest jako jednostka centralna z 
zawartymi w niej podzespołami, w konfiguracji sprzętowej dokładnie 
odpowiadającej momentowi zakupu. Zestaw Komputerowy 
identyfikowany jest jednoznacznie poprzez numer seryjny na obudowie 
Zestawu Komputerowego, zgodny z numerem na Dokumencie Zakupu 
Zestawu Komputerowego. 

Zgłoszenie 

Jest to informacja Klienta, jaką przekazuje do Serwisu Komputronik za 
pomocą Formularza Kontaktowego dotycząca Awarii Zestawu 
Komputerowego lub w przypadku RGK o parametrze PREMIUM 
również informacja dotycząca chęci skorzystania z Usługa „Coroczny 
Przegląd i Modernizacja”. 

§2. Strony Umowy 

Niniejszy Regulamin stanowi treść umowy („Umowa”), która określa zasady świadczenia Usługi Rozszerzonej 

Gwarancji („Usługa”) przez Komputronik S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą i adresem w Poznaniu, ul. 

Wołczyńska 37, 60-003 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, 

pod numerem KRS 0000270885, NIP 972-09-02-729; REGON 634404229 numer Rejestrowy BDO 000009602, 

kapitał zakładowy w pełni opłacony: 979 397,40 zł („Komputronik”) na rzecz kupującego Klient, który zakupił 

Usługę Rozszerzonej Gwarancji Komputronik w wybranym przez siebie Wariant Usługi bezpośrednio od 

Komputronik. 

mailto:rma@komputronik.pl


 

 

§3. Usługa Rozszerzonej Gwarancji Komputronik 

§3.1. Przedmiot Usługi 

Usługa jest odpłatnym świadczeniem udzielanym przez Komputronik na rzecz Klienta, polegającym na 

udzieleniu wsparcia serwisowego Klientowi, w odniesieniu do zakupionych przez Klienta (w Komputronik) 

dedykowanych do Usługi Zestawów Komputerowych. Klient nabywa Usługę w różnych Wariantach Usługi, 

co przekłada się na różne uprawnienia w zależności od Parametrów Usługi jakie dany wariant posiada. 

Poniżej spis uprawnień i wariantów jakie Klient nabywa kupując następujące Usługi: 

§3.1.1. Rozszerzona Gwarancja Komputronik – Care-Pack 12M / 3BD / D2D / RENT: 

US-SER-WEW-KTR-003 

12M  – 12-miesięczny Okres Ważności Usługi 

3BD  – Skrócenie Czasu Naprawy w Serwisie do 3 dni roboczych. Oznacza to, że w przypadku zgłoszenia 

naprawy gwarancyjnej zgodnie z wymaganiami niniejszego dokumentu, czas realizacji takiej 

naprawy wyniesie 3 dni robocze. Dokładnie: 

➢ Dzień roboczy 1 – liczony jest w dniu otrzymania Zestawu Komputerowego przez 

Komputronik,  

➢ Dzień roboczy 2 – liczony jest w dniu następnym, gdy Zestaw Komputerowy, po wykonanej 

naprawie, jest nadawany Kurierem do Klienta, 

➢ Dzień roboczy 3 – liczony jest w dniu następnym, gdy Zestaw Komputerowy dostarczany 

jest przez Kuriera do Klienta. 

D2D – Realizacja Usługi za pomocą Kuriera (bezpłatna usługa transportowa) 

RENT – Zakup tylko z Usługą „Subskrypcja Komputronik” 

§3.1.2. Rozszerzona Gwarancja Komputronik – Care-Pack 36M / 3BD / D2D: 

US-SER-WEW-KTR-002 

36M  – 36-miesięczny Okres Ważności Usługi, tym samym wydłużenie gwarancji do 3 lat. Oznacza to, 

że okres gwarancji na Zestaw Komputerowy (wskazany w Regulaminie Sklepu Komputronik, w 

par. VIII, pkt. 3), do którego została zakupiona Usługa, zostaje określony na 36 miesięcy od daty 

sprzedaży Zestawu Komputerowego. 

3BD – Skrócenie Czasu Naprawy w Serwisie do 3 dni roboczych. Oznacza, że w przypadku zgłoszenia 

naprawy gwarancyjnej zgodnie z wymaganiami niniejszego dokumentu, czas realizacji takiej 

naprawy wyniesie 3 dni robocze. Dokładnie: 

➢ Dzień roboczy 1 – liczony jest w dniu otrzymania Zestawu Komputerowego przez 

Komputronik,  

➢ Dzień roboczy 2 – liczony jest w dniu następnym, gdy Zestaw Komputerowy, po wykonanej 

naprawie, jest nadawany Kurierem do Klienta, 

➢ Dzień roboczy 3 – liczony jest w dniu następnym, gdy Zestaw Komputerowy dostarczany 

jest przez Kuriera do Klienta. 

 



 

 

D2D  – Realizacja Usługi za pomocą Kuriera (bezpłatna usługa transportowa) 

§3.1.3. Rozszerzona Gwarancja Komputronik – Care-Pack 36M / 3BD / D2D / PREMIUM: 

US-SER-WEW-KTR-004 

36M – 36-miesięczny Okres Ważności Usługi, tym samym wydłużenie gwarancji do 3 lat. Oznacza to, 

że okres gwarancji na Zestaw Komputerowy (wskazany w Regulaminie Sklepu Komputronik, w 

par. VIII, pkt. 3), do którego została zakupiona Usługa, zostaje określony na 36 miesięcy od daty 

sprzedaży Zestawu Komputerowego. 

3BD  – Skrócenie Czas Naprawy w Serwisie do 3 dni roboczych. Oznacza, że w przypadku zgłoszenia 

naprawy gwarancyjnej zgodnie z wymaganiami niniejszego dokumentu, czas realizacji takiej 

naprawy wyniesie 3 dni robocze. Dokładnie: 

➢ Dzień roboczy 1 – liczony jest w dniu otrzymania Zestawu Komputerowego przez 

Komputronik,  

➢ Dzień roboczy 2 – liczony jest w dniu następnym, gdy Zestaw Komputerowy, po wykonanej 

naprawie, jest nadawany Kurierem do Klienta, 

➢ Dzień roboczy 3 – liczony jest w dniu następnym, gdy Zestaw Komputerowy dostarczany 

jest przez Kuriera do Klienta. 

 Skrócenie czasu do 3 dni roboczych nie dotyczy realizacji Usług dodatkowych: 

➢ Usługa „Coroczny Przegląd i Modernizacja” 

➢ Usługa „Zachowanie Danych w Razie Awarii” 

D2D  – Realizacja Usługi za pomocą Kuriera (bezpłatna usługa transportowa) 

PREMIUM – Możliwość skorzystania z dodatkowych Usług: 

➢ Usługa „Coroczny Przegląd i Modernizacja” w której Klient w trakcie Okresu Ważności 

Usługi korzystając z Formularza Kontaktowego otrzymuje możliwość trzykrotnego wysłania 

zakupionego sprzętu na Serwis za pomocą Kuriera w celu wykonania dodatkowej 

Konserwacji i Modernizacji Zestawu Komputerowego. 

➢ Usługa „Zachowanie Danych w Razie Awarii” oznacza, że w przypadku, gdy podczas 

wystąpienia awarii sprzętu objętego Usługą RGK o Parametrze Usługi PREMIUM, do 

naprawy Zestawu Komputerowego wymagane są prace z dyskiem Klienta (np. wymiana, 

przeinstalowanie systemu), Serwis Komputronik podejmuje w pierwszej kolejności próbę 

zachowania danych tak, aby po zakończeniu prac naprawczych, dane te w formie obrazu 

zapisać z powrotem na dysku Klienta. Zaznaczyć tu trzeba, że Usługa nie obejmuje 

przywracania danych z uszkodzonych partycji lub dysków. 

§3.1.4. Rozszerzona Gwarancja Komputronik – Care-Pack 36M / NBD / ON-SITE: 

US-SER-WEW-KTR-005 

36M  – 36-miesięczny Okres Ważności Usługi, tym samym wydłużenie gwarancji do 3 lat. Oznacza to, 

że okres gwarancji na Zestaw Komputerowy (wskazany w Regulaminie Sklepu Komputronik, w 

par. VIII, pkt. 3), do którego została zakupiona Usługa, zostaje określony na 36 miesięcy od daty 

sprzedaży Zestawu Komputerowego. 



 

 

NBD  – Możliwość rozpoczęcia Wizyty Serwisowej w Lokalizacji Klienta już w Następnym Dniu 

roboczym. Oznacza to, że Czas Rozpoczęcia Realizacji równy NBD występuje dla zgłoszeń 

spełniających następujące warunki: 

➢ Wypełnienie Formularza Kontaktowego do godziny 14:00 

➢ Uzyskanie Potwierdzenia Zgłoszenia ON-SITE do godziny 16:00 

W pozostałych przypadkach Klient wraz z Technikiem Serwisu ustalają Indywidualny najbliższy 

termin Wizyty Serwisowej. 

Okno Serwisowe to Dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00 

ON-SITE  – Możliwość realizacji naprawy Zestaw Komputerowy poprzez Wizytę Serwisową bezpośrednio 

w Lokalizacji Klienta. 

Aby dotrzymać wykonania przedmiotu Usługi, proces realizacji naprawy, w szczególności Zgłoszenia, 

wykonania naprawy, odesłania Zestawu Komputerowego, jest określony ściśle w niniejszym dokumencie w 

rozdziale §4 WARUNKI REALIZACJI USŁUGI. Postępowanie niezgodnie z procesem lub niezrealizowanie 

OBOWIĄZKÓW KLIENTA uniemożliwi wykonanie przedmiotu Usługi. 

§3.2. Zakup Usługi 

§3.2.1. Czas zakupu.  

Usługę można zakupić do Zestawu Komputerowego w momencie jego zakupu, lub maksymalnie do 30 dni 

kalendarzowych po zakupie Zestawu Komputerowego. Za moment zakupu Zestawu Komputerowego jak i 

Usługi uznaje się datę wystawienia Dokumentu Zakupu. 

§3.2.2. Miejsce zakupu. 

Usługę można zakupić tylko bezpośrednio od Komputronik za pośrednictwem Salonów Własnych, 

Agencyjnych jak i Sklepu Internetowego: „www.komputronik.pl”. 

§3.2.3. Ceny i podatki. 

Klient dokonuje zapłaty za Usługę w momencie jej zakupu. Obowiązują zasady zakupu opisane w Regulaminie 

Sklepu Komputronik. 

§3.2.4. Zakres Usługi. 

1) Usługę można zakupić tylko do wskazanego przez Komputronik sprzętu, tj. wybranych Zestawów 

Komputerowych. Informacje o możliwości dokupienia Usługi do danego sprzętu znajdują się w 

ofercie handlowej Komputronik, dostępnej w Sklepie Internetowym Komputronik oraz u 

pracowników w sklepach stacjonarnych.  

2) Usługa dotyczy tylko Zestawu Komputerowego, określonego jednoznacznie poprzez numer seryjny 

wskazany w uwagach na Dokumencie Zakupu, który Klient otrzymał od Komputronik w trakcie 

zakupu Usługi RGK.  

§3.2.5. Usługa nie dotyczy. 

1) Jakiegokolwiek oprogramowania powiązanego z Zestawem Komputerowym. 

2) Innych towarów i usług niewymienionych wprost jako powiązane z Usługą, w szczególności 

dodatkowych podzespołów komputerowych, peryferii i akcesoriów. 

http://www.komputronik.pl/


 

 

§4. Warunki realizacji Usługi 

§4.1. Regulamin Sklepu Komputronik 

Realizacja naprawy Zestawu Komputerowego w ramach Usługi odbywa się według zasad opisanych w 
Regulaminie Sklepu Komputronik we wszelkich okolicznościach nie opisanych w niniejszej Umowie. Umowa 
dodaje obowiązki Komputronik i obowiązki Klienta do zapisanych w Regulaminie Sklepu Komputronik w celu 
umożliwienia realizacji Usługi. 

§4.2. Proces realizacji Usługi 

§4.2.1. Informacje o sposobie zgłoszenia. 
Aktualna informacja o sposobie zgłoszenia awarii Zestawu Komputerowego w ramach Usługi dostępna są na 
stronie internetowej Sklepu Komputronik w dziale Pomoc -> Reklamacje -> Rozszerzona Gwarancja, pod 
adresem: https://www.komputronik.pl/informacje/pomoc/reklamacje/#rozszerzona-gwarancja. 

§4.2.2. Informacje o sposobie realizacji naprawy. 
Komputronik realizując naprawy poprzez wymianę uszkodzonych części Zestawu Komputerowego 
dopuszcza wymianę na: 

➢ Nieidentyczne części, również innych producentów, o ile części te są o takich samych lub lepszych 
parametrach. 

➢ Części po regeneracji w serwisie o takich samych lub lepszych parametrach. 

§4.2.3. Proces zgłoszenia i realizacji naprawy: 
1) Część wspólna procesu dla każdego Parametru Usługi: 

1. W celu wykonania skutecznego Zgłoszenia Zestawu Komputerowego w ramach Usługi należy 
skorzystać z linku do Formularza Kontaktowego wskazanego na stronie internetowej 
Komputronik w dziale Pomoc -> Reklamacje -> Rozszerzona Gwarancja oraz poniżej: 
https://www.komputronik.pl/?layer=askForm&askFormSubjectId=41 

2. Formularz Kontaktowy powinien uruchomić się z wartością „Zgłoszenie reklamacji – 
Rozszerzona Gwarancja” w polu rodzaj zgłoszenia. W przypadku innym należy wybrać Rodzaj 
zgłoszenia: „Serwis i reklamacje” -> „Zgłoszenie reklamacji – Rozszerzona Gwarancja”. 

3. W zgłoszeniu należy przekazać następujące informacje: 
➢ Numer seryjny zgłaszanego Zestawu Komputerowego. O konstrukcji: KTxxxxxx, gdzie x to 

cyfra. Numer należy odczytać z Dokumentu Zakupu lub z obudowy zestawu. 
➢ Numer Dokumentu Zakupu Zestawu Komputerowego i jeśli zakupiona osobno numer 

Dokument Zakupu Usługi RGK. 
➢ Opis usterki. (w przypadku Awarii) Możliwie najdokładniejszy opis objawów lub okoliczności 

zdarzenia. 
➢ Dane kontaktowe Zgłaszającego. Imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres email.  
➢ Adres odesłania komputera. (w przypadku D2D) Adresat (imię i nazwisko), pełny adres wraz 

z kodem pocztowym, nr. telefonu oraz adres email. 
➢ Adres Lokalizacji Klienta (w przypadku ON-SITE). Pełny adres i numer kontaktowy osoby 

będącej w miejscu pracy Zestawu Komputerowego. 
➢ Informacje dodatkowe: np. chcę skorzystać z Usługi „Coroczny Przegląd i Modernizacja”  

4. Następnie zgłoszenie przejmuje pracownik Serwis Komputronik który nadaje Numer RMA i za 
pomocą e-mail informuje Klienta o nadaniu numeru. 

https://www.komputronik.pl/informacje/pomoc/reklamacje/#rozszerzona-gwarancja
https://www.komputronik.pl/?layer=askForm&askFormSubjectId=41


 

 

 

2) Zgłoszenia i realizacji naprawy dla parametrów D2D, PREMIUM: 

… [kontynuacja procesu z punktu 1)] 

5. Pracownik Serwisu Komputronik skontaktuje się ze Zgłaszającym w celu Potwierdzenia 

Zgłoszenia, to znaczy: 

➢ Sprawdzenia poprawności danych przekazanych na  Zgłoszeniu. 

➢ Umówienia odbioru Zestawu Komputerowego przez Kuriera. 

➢ (opcjonalnie) Wykonania określonych czynności przez Zgłaszającego na Zestawie 

Komputerowym umożliwiających potwierdzenie usterki i zasadności zgłoszenia. 

6. Zgłaszający emailem otrzyma wygenerowany list przewozowy lub link do samodzielnego 

zgłoszenia przesyłki. Otrzymany lub wygenerowany list przewozowy należy wydrukować i 

przykleić na zewnątrz paczki z Zestawem Komputerowym. 

7. Tak zgłoszony Zestaw Komputerowy należy spakować w oryginalne opakowanie. W przypadku 

niedostępności oryginalnego opakowania Zestaw Komputerowy należy spakować w sposób 

bezpieczny (odpowiedzialność za bezpieczne spakowanie spoczywa na Kliencie).  

8. W umówionym terminie Kurier odbiera od Zgłaszającego Zestaw Komputerowy.  

9. Następnego Dnia Roboczego (dzień roboczy 1) Serwis Komputronik otrzymuje zgłoszony 

Zestaw Komputerowy,  ocenia bezpieczeństwo opakowania i rozpoczyna proces naprawy lub 

realizacji Usługi „Coroczny Przegląd i Modernizacja”. 

10. Następnego dnia roboczego (dzień roboczy 2) Serwis Komputronik w przypadku: 

➢ awarii kończy proces diagnostyki, naprawy i testów. Następnie przekazuje naprawiony 

Zestaw Komputerowy do wysyłki Kurierem do Zgłaszającego, na podany adres odesłania 

Zestawu Komputerowego. 

➢ Dla usług o parametrze PREMIUM, a więc konieczności realizacji Usługi „Coroczny Przegląd 

i Modernizacja” lub Usługi „Zachowanie Danych w Razie Awarii” Komputronik rozpoczyna 

realizację Usługi w drugim dniu, lecz z uwagi na indywidualny charakter dodatkowych 

czynności, nie wskazuje wyraźnego terminu jej zakończenia. 

11. Zgłaszający otrzymuje powiadomienie email o naprawie Zestawu Komputerowego lub realizacji 

Usługi „Coroczny Przegląd i Modernizacja” oraz informacje o numerze listu przewozowego. 

12. W przypadku awarii i braku konieczności realizacji Usługi „Zachowanie Danych w Razie Awarii”, 

następnego Dnia Roboczego (dzień roboczy 3) lub w pozostałych przypadkach w dniu 

następnym po zakończeniu prac związanych z zachowaniem danych lub prac modernizacyjnych, 

Zgłaszający otrzymuje naprawiony Zestaw Komputerowy i następuje zakończenie procesu. 

 

3) Zgłoszenia i realizacji naprawy dla parametru ON-SITE: 

… [kontynuacja procesu z punktu 1)] 

5. Pracownik Serwisu Komputronik skontaktuje się ze Zgłaszającym w celu: 

➢ Sprawdzenia poprawności danych przekazanych na  Zgłoszeniu. 

➢ Sprawdzenia uprawnień Klienta do Usługi o parametrze ON-SITE. 

➢ (opcjonalnie) Wykonania określonych czynności przez Zgłaszającego na komputerze 

umożliwiających potwierdzenie usterki i zasadności zgłoszenia. 

➢ Poinformowania klienta o dalszych czynnościach związanych z Wizytą Serwisową. 

6. Technik Serwisu Komputronik skontaktuje się ze Zgłaszającym w celu: 



 

 

➢ (opcjonalnie) Doprecyzowania opisu usterki w celu wyboru optymalnych części jakie będą 

służyć do naprawy. 

➢ Wspólnym ustaleniu z Klientem terminu i godziny wykonania Wizyty Serwisowej w 

Lokalizacji Klienta. 

➢ Przekazanie Klientowi podczas rozmowy ustnego Potwierdzenia Zgłoszenia ON-SITE. 

7. Następnego Dnia roboczego, Technik Serwisu odbiera zamówione części, które mogą być 

potrzebne w czasie naprawy. 

8. W umówionym dniu i godzinie Technik Serwisu pojawia się w Lokalizacji Klienta w celu 

rozpoczęcia prac naprawczych. 

9. Gdy zajdzie taka potrzeba, Technik Serwisu dokonuje dodatkowego zamówienia brakujących 

części i umawia się na nowy termin Wizyty Serwisowej. 

10. Po zakończeniu prac naprawczych, Technik Serwisu zabiera uszkodzone części Zestawu 

Komputerowego zostawiając protokół naprawy który to jest jednocześnie potwierdzeniem 

zakończenia realizacji naprawy serwisowej. 

11. Technik Serwisu rozlicza użyte w usłudze części i wysyła ewentualne brakujące dokumenty 

serwisowe związane z wymianą części w Zestaw Komputerowy Klienta za pomocą e-mail. 

§4.3. Obowiązki Klienta 

1) Przestrzeganie zapisów Regulaminu Sklepu Komputronik. 

2) Przestrzeganie zapisów niniejszej Umowy. 

3) Samodzielne zabezpieczenie danych przechowywanych na komputerze przed jego przekazaniem do 

naprawy, w szczególności poprzez sporządzenie przez Klienta kopii zapasowej we własnym zakresie. 

Komputronik nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie jakichkolwiek danych Klienta w procesie 

naprawy, niezależnie od wszelkich czynników wewnętrznych i zewnętrznych, np. rodzaju awarii jak i 

przebiegu procesu naprawy, co oznacza, że Klient musi przyjąć założenie, że dane te w procesie 

naprawy zostaną utracone, a Usługa „Zachowanie Danych w Razie Awarii” jest tylko deklaracją 

podjęcia próby zachowania danych. 

4) Dołożenie wszelkich uzasadnionych starań w celu wspierania i współpracy z Komputronik w zakresie 

realizacji „§4.2 Proces realizacji Usługi”, szczególnie w zakresie wykonania określonych czynności na 

komputerze umożliwiających potwierdzenie usterki i zasadności zgłoszenia. 

5) Udostępnienie w umówionym dniu i godzinie w ramach Wizyty Serwisowej w Lokalizacji Klienta 

bezpiecznego miejsca, w którym  Technik Serwisu dokonywać będzie naprawy urządzenia. 

§4.4. Ograniczenia Usługi i odpowiedzialności  

1) Usługa świadczona jest wyłącznie na terenie Polski. 

2) Usługa nie jest świadczona w przypadku wszelkich awarii niepodlegających gwarancji, określonych w 

obowiązującym prawie oraz Regulaminie Sklepu Komputronik (w szczególności par. VIII, pkt. 10). 

3) W przypadku wystąpienia szkody transportowej, Komputronik może nie zrealizować Usługi w 

zakresie skróconego czasu naprawy, a powstała szkoda będzie rozpatrywana na zasadach ogólnych 

wg obowiązującego prawa i Regulaminu Sklepu Internetowego. Komputronik dołoży wszelkich 

starań, by proces reklamacji i obsługi powstałej szkody został przeprowadzony w sposób możliwie 

najszybszy. 



 

 

4) W związku z Usługą świadczoną na rzecz Klienta, Komputronik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi na skutek wystąpienia działania Siły Wyższej lub 

innej okoliczności, za którą Komputronik nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

5) Za wszelkie odstępstwa od procedury lub opóźnienia związane z transportem zestawu 

komputerowego Komputronik nie odpowiada, chyba że co innego wynika z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

6) Termin naprawy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do uzupełnienia informacji lub usunięcia 

przeszkód wskazanych poniżej, w przypadku, gdy: 

1. Klient nie potwierdził podczas zgłoszenia adresu odbioru urządzenia i adresu zwrotu Zestawu 

Komputerowego po naprawie lub podany adres jest niepoprawny; 

2. Klient nie podał wszystkich wymaganych informacji niezbędnych do przyjęcia zgłoszenia 

opisanych w§ 4 Regulaminu; 

3. Klient podał dane nieprawidłowe, uniemożliwiające odebranie Zestawu Komputerowego; 

4. Klient podał nieprawdziwe dane podczas zgłoszenia; 

5. Klient nie usunął blokady założonej na Zestawie Komputerowym, a blokada uniemożliwia jego 

diagnostykę lub naprawę; 

6. Jeżeli części konieczne do wykonania naprawy nie są dostępne z przyczyn nie leżących po stronie 

Komputronik.  

§5. Umowa 

§5.1. Odstąpienie od Umowy (Zwroty) 

1) Dopuszcza się odstąpienie od Umowy – zwrot zakupionej Usługi na zasadach ogólnych opisanych w 

Regulaminie Sklepu Komputronik. 

2) Informacje o procedurze zwrotów umieszczone są na stornie internetowej Sklepu Komputronik w 

dziale Pomoc -> Zwroty. 

§5.2. Reklamacje wykonania Usługi 

1) Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług lub płatności powinny 

być składane na adres poczty elektronicznej: rma@komputronik.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Komputronik. 

2) W temacie wiadomości należy wpisać „Reklamacja Usługi Rozszerzonej Gwarancji”. 

3) W celu przyspieszenia procesu rozpoznania roszczeń Klienta, Reklamacja powinna zawierać co 

najmniej: 

1. Dane identyfikujące Klienta, a w szczególności: imię, nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania 

lub siedziby. 

2. Numer telefonu kontaktowego, adres e- mail, numery dokumentów zakupowych Zestawu 

Komputerowego i Usługi, wskazanie obsługi Awarii, której dotyczy reklamacja (Numer RMA), 

dokładny opis i powód reklamacji. 

3. Wskazanie żądania. 

4) Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania 

przez Komputronik. W tym terminie Komputronik poinformuje Klienta o sposobie jej rozstrzygnięcia. 



 

 

Informacja zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej, wskazany zgodnie z pkt. 3.1 niniejszego 

ustępu lub przesyłką pocztową na adres wskazany w treści zgłoszenia reklamacyjnego. 

5) Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane na podstawie prawa polskiego. 

§6. Przetwarzanie danych osobowych 

§6.1. Postanowienia ogólne 

1) Administratorem danych osobowych jest Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu 

przy ulicy Wołczyńskiej 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 

pod numerem KRS 0000270885, posiadająca NIP 972-09-02-729, kapitał zakładowy w pełni opłacony 

979.397,40 zł, z którym można kontaktować się pod adresem e-mailowym: office@komputronik.pl. 

2) Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Jankowski,  iodo@komputronik.pl. 

3) Dane przetwarzane będą w celu: a. realizacji Umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b. 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO); c.  RODO); d. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4) Każdy Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

5) Każdy Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego 

danych osobowych narusza przepisy RODO. 

6) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

7) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

8) Źródłem danych osobowych jest informacja od Klienta. 

9) W związku ze świadczeniem usług w ramach RGK przetwarzane będą następujące dane osobowe 

Klientów: imię, nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu kontaktowego, 

adres e- mail.  Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług w ramach RGK. 

10) Administrator będzie przekazywał dane osobowe Klientów następującym kategoriom podmiotów:  

1. podmiotom świadczącym usługi księgowe, podatkowe, consultingowe, 
2. podmiotom świadczącym usługi prawne, 
3. podmiotom świadczącym usługi IT, 
4. podmiotom świadczącym usługi serwisowe, w tym Komputronik Biznes spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, 
11) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w ust. 6.3 

nie dłużej niż przez okres 5 lat. 
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