
Regulamin korzystania z zadatku, serwisu, napraw 

gwarancyjnych, napraw poza gwarancyjnych oraz 

kosztów transportu sprzętu sportowego 3Kosze MINI 

 

 

I. Regulamin 

Niniejszy Regulamin korzystania z zadatku, serwisu, napraw gwarancyjnych i poza 

gwarancyjnych oraz kosztów transportu zwany dalej ,,Regulaminem”, określa sposób 

korzystania przez Klientów uprawnień wynikających z zadatku, serwisu, napraw 

gwarancyjnych i poza gwarancyjnych oraz kosztów transportu. 

II. Ogólne warunki zgłaszania produktów do Champ's PHU. 

2.1 Champ's PHU obsługuje partner serwisowy: 

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "Wid-STAL" 

Alina Widmanska 

82-500 Kwidzyn, ul. Konopnickiej 27/2 

Serwis działa wyłącznie w oparciu o dostawy spedycyjne – Nie ma możliwości dostarczenia 

lub odbioru towaru osobiście. 

2.2. Procedura reklamacyjna (RMA): 

Zanim rozpoczniesz procedurę reklamacyjną zapoznaj się z Warunkami gwarancji i upewnij 

się czy uszkodzenie sprzętu objęte jest gwarancją producenta. W razie wątpliwości skontaktuj 

się telefonicznie z przedstawicielem firmy Champ's PHU lub poprzez adres e-mail: 

3kosze@gmail.com 

2.3 Należy pobrać ze strony www.3kosze.pl Formularz reklamacyjny, wypełnić go i wysłać 

na adres www.3kosze.pl 

2.4 Po weryfikacji zgłoszenia w ciągu 7 dni roboczych otrzymasz e-maila potwierdzającego 

przyjecie reklamacji oraz przydzielony numer reklamacji RMA lub odrzucającego reklamacje 

wraz z uzasadnieniem. 

2.5 W przypadku konieczności wysłania uszkodzonej części sprzętu do serwisu, należy 

odpowiednio zapakować oraz zaadresować przesyłkę z urządzeniem, koniecznie dołączając 

wydrukowany Formularz reklamacyjny. Na przesyłce w widocznym miejscu należy zapisać 

przydzielony numer reklamacji RMA. 

Uwaga! Brak numeru RMA na przesyłce, może spowodować odesłanie jej na koszt nadawcy 

bez podania przyczyny. 



 

2.6  Zapakowaną przesyłkę należy zaadresować na dane autoryzowanego serwisu 

zewnętrznego  

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "Wid-STAL" 

Alina Widmanska 

82-500 Kwidzyn, ul. Konopnickiej 27/2 

2.7 Zgłaszający reklamację może mailowo lub telefonicznie, sprawdzić stan realizacji 

swojego zgłoszenia podając numer RMA. Do każdego towaru, który opuszcza Serwis, 

zostanie dołączony raport o usuniętej usterce. 

2.8 Serwis może podjąć decyzję o wymianie wadliwego towaru na nowy w porozumieniu z 

Champ's PHU. W takim przypadku Klientowi zostanie przesłany towar nowy o takich samych 

lub podobnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych. Serwis uprawniony jest do 

odpłatnej naprawy. 

III. Realizacja i warunki korzystania z zadatku 

3.1 Realizacja zamówienia następuje po wpłaceniu za przez kupującego datku o wartości 30% 

wartości produktu na konto bankowe Champ's PHU. Zadatek służy zabezpieczeniu interesów 

obu stron umowy. 

3.2. Champ's PHU nie odpowiada z tytułu zadatku w sytuacji, gdy Producent reklamowanego 

sprzętu pozostaje w stanie upadłości lub w stanie likwidacji. 

IV. Warunki gwarancji: 

4.1 Champ's PHU. udziela gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie produkty na 

okres 12 miesięcy, liczonych od daty wystawienia faktury przez Champ's PHU. Wyjątkiem są 

materiały eksploatacyjne (komponenty), które ulegają normalnemu zużyciu podczas 

użytkowania. 

4.2 Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne towaru powstałe z przyczyn tkwiących w 

sprzedanym towarze, tj. wady ukryte powstałe wskutek wad produkcyjnych oraz ukrytych 

wad materiałowych. 

4.3 Warunkiem skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji są w szczególności właściwy 

sposób przechowywania i prawidłowy montaż towaru oraz prawidłowa eksploatacja. 

4.4 Gwarancja nie obejmuje: 

 uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych 

spowodowanych działaniem lub zaniechaniem użytkownika lub wpływem czynników 

zewnętrznych (używanie niezgodnie z instrukcją obsługi, uszkodzenia spowodowane 

przez czynniki obce, które dostały się do wnętrza towaru, np. wilgoć, pył, itp.) 



 uszkodzeń powstałych w wyniku naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia. 

 błędów w sposobie użytkowania 

 uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego montażu przez osoby nie 

wykwalifikowane 

 nieprawidłowego użytkowania towaru, niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją 

obsługi. 

 nieprawidłowej konserwacji lub jej brakiem 

 zmian konstrukcyjnych towaru dokonywanych przez użytkownika bądź osoby trzecie 

 okoliczności, za które nie odpowiada ani producent, ani sprzedawca, a w 

szczególności na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, 

użytkowania, albo innych przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób 

trzecich, celowego uszkodzenia sprzętu. 

4.5 Reklamacje jakościowe należy zgłaszać w terminie 14dni od daty wykrycia wady. 

V. Warunki napraw poza gwarancyjnych: 

5.1 Po upływie terminu 12 miesięcznej gwarancji wszystkie naprawy wykonywane 

niezwłocznie i są odpłatne. Niestosowanie się do instrukcji (złe użytkowanie, brak 

konserwacji, itp.) skutkuje utratą gwarancji. Korzystanie ze sprzętu w sposób niezgody z 

instrukcją nie podlegają naprawom gwarancyjnym. 

5.2 Usługi napraw poza gwarancyjnych wykonywane są odpłatnie według poniższych: 

 Koszty napraw pogwarancyjnych: 

 Wymiana tablicy - 400 zł / szt. 

 Wymiana obręczy - 250 zł / szt. 

 Wymiana siatki -  150 zł / szt. 

 Wymiana mocowania siatki -  40zł / szt. 

 Wymiana pokrowca  -  600 zł 

 Wymiana konstrukcji górnej - 800 zł 

 Wymiana konstrukcji dolnej - 1000 zł  

 Wymiana balastu stabilizującego - 250 zł / szt. 

 Wymiana kółka jezdnego - 150 zł / szt. 

5.3 Koszty wymiany elementów nie obejmują kosztów transportu. 

VI. Koszty transportu: 

6.1 Koszty transportu za każdy egzemplarz sprzętu sportowego 3Kosze MINI pokrywa 

kupujący. 

6.2 Formy  transportu: 

  

 Dowóz do klienta - 2,5 zł / km 

 Odbiór osobisty  - 0 zł  



 Inne formy transportu (do uzgodnienia telefonicznie) 

 

6.3 Koszty transportu nie obejmują montażu urządzenia. 

6.4 Ze względu na gabaryty sprzętu brak możliwości wysyłki kurierem. 

 

 

 

 


