REGULAMIN
wiadczenia us ug serwisowych
w firmie Accuro sp. z o. o.

§ 1.
1. Siedziba serwisu firmy Accuro:
Accuro sp. z o. o.
ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa
tel. 22 632 99 71
fax 22 632 99 74
e-mail: j.ajzert@accuro.pl
2. Serwis jest czynny od poniedzia ku do pi tku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
3. Zg oszenia napraw mo na dokonywa telefonicznie (w godzinach pracy serwisu) lub praktycznie
ca dob (za pomoc poczty e-mail lub faxem).
4. Wysy ki sprz tu po naprawie odbywaj si raz dziennie, z regu y w godz. pomi dzy 14 a 16-t ,
tj. w porze wizyty kuriera z firmy spedycyjnej.
5. Wszelkie naprawy i us ugi serwisowe realizowane s w oparciu o poni szy „Regulamin
wiadczenia us ug serwisowych w Accuro” oraz o zasady opisane w odpowiednich kartach
gwarancyjnych Acuro i Accuro-Sumer, wydawanych do poszczególnych produktów.
6. Osoby decyduj ce si na korzystanie z naszych us ug akceptuj zapisy Regulaminu.
§ 2.
1. Naprawy sprz tu realizowane s z regu y w siedzibie serwisu. Zwi zane to jest z charakterem
sprz tu (elektroniczna aparatura medyczna) i konieczno ci u ywania specjalistycznych
narz dzi, przyrz dów kontrolno-pomiarowych, cz ci zamiennych, specjalistycznych stanowisk
pracy, itp.
2. W szczególnych wypadkach, ze wzgl du na gabaryty czy charakter sprz tu i gdy jest to
technicznie wykonalne, prowadzimy naprawy/interwencje tak e w miejscu instalacji sprz tu, u
klienta (dotyczy: sto ów rehabilitacyjnych REGION).
§ 3.
O sposobie i miejscu wykonania naprawy decyduje zawsze serwis. W uzasadnionych przypadkach,
serwis Accuro mo e, za zgod u ytkownika, zdecydowa o dokonaniu naprawy sprz tu
wielkogabarytowego bez wizyty pracownika serwisu na miejscu instalacji, lecz w drodze demonta u
elementu urz dzenia i przes ania go celem naprawy do siedziby serwisu (np.: wymiana/naprawa
si ownika elektrycznego w stole terapeutycznym).
§ 4.
1. Przed dostarczeniem lub wys aniem urz dzenia do serwisu nale y bezwzgl dnie skontaktowa
si telefonicznie lub za po rednictwem poczty elektronicznej z serwisem Accuro, w celu ustalenia
z konkretnym i kompetentnym pracownikiem serwisu lub dzia u obs ugi klienta optymalnej
(najlepszej) procedury dalszego post powania, w ciwej dla danego przypadku.
2. Z procedury powy szej (wymogu wcze niejszego kontaktu) zwolnione s osoby, które znaj
szczegó owe wymagania serwisu i warunki dokonywania bezp atnych i p atnych napraw oraz na
asn odpowiedzialno i ryzyko decyduj si na dostarczenie sprz tu do serwisu, z
pomini ciem etapu rozmowy wst pnej z pracownikiem serwisu.
3. W przypadku wyst pienia ra cych nieprawid owo ci przy przekazywaniu sprz tu do serwisu,
przy jednoczesnym braku wcze niejszego kontaktu telefonicznego z jego pracownikiem,
zastrzegamy sobie mo liwo wyci gni cia konsekwencji finansowych wynikaj cych z nara enia
Accuro na nieuzasadnione i niezawinione koszty.

§ 5.
Wszelkie przesy ki kierowane do serwisu Accuro, realizowane na nasz koszt (dotyczy urz dze obj tych
gwarancj ), jak równie inne (na koszt u ytkownika), je li ich dotyczy, musz spe nia nast puj ce
kryteria:
urz dzenie (klient) musi by uprawniony moc gwarancji lub oddzielnej umowy do przesy ania
urz dze do serwisu na nasz koszt
przesy ka musi odbywa za po rednictwem firmy, z któr serwis Accuro ma podpisan umow
na wiadczenie tego typu us ug (aktualnie jest to DHL i UPS) lub w szczególnych, uzasadnionych
wypadkach, tak e za po rednictwem innej firmy, je li koszt takiej us ugi jest zbli ony i nie
przekracza 30 z !
przesy ka musi by zlecona w ramach us ugi standardowej (standardowe gabaryty,
ubezpieczenie i warunki dor czenia)
przesy ka powinna by telefonicznie lub za po rednictwem poczty elektronicznej uzgodniona z
kompetentnym pracownikiem serwisu lub dzia u obs ugi klienta Accuro i przez niego
zaakceptowana (chodzi o wyeliminowanie wysy ek niepotrzebnych, np. zwi zanych z wymian
bezpieczników, itp.)
przesy ka powinna zawiera istotne dla skutecznej naprawy akcesoria (np. elektrody, g owice
ultrad wi kowe i laserowe, przewody pacjenta, itp.) i przewody zasilaj ce (dotyczy ta e
przesy ek i napraw pogwarancyjnych, na koszt klienta)
przesy ka nie powinna zawiera elementów urz dzenia nie wymaganych do przeprowadzenia
skutecznej naprawy (np. statyw z kó kami do skanera laserowego, wózek do aparatu do
elektroterapii, cewka, le anka, itp.)
przesy ka powinna by w prawid owy sposób zapakowana i zabezpieczona przed uszkodzeniem
reklamowanego urz dzenia/sprz tu w czasie transportu
przesy ka na nasz koszt, zlecona w trybie: "za pobraniem", realizowana przez inn ni wskazana
przez Accuro firm kuriersk /spedycyjn musi by anonsowana pracownikom dzia u obs ugi
klienta i/lub serwisu z 2 dniowym wyprzedzeniem
§ 6.
Zastrzegamy sobie mo liwo doliczenia do kosztów naprawy wszelkich innych, nieuzasadnionych
kosztów poniesionych przez nas niepotrzebnie, na skutek winy (nadgorliwo ci, zaniechania,
zaniedbania, niedopatrzenia czy wr cz niedbalstwa) ze strony klienta-u ytkownika sprz tu (lub jego
przedstawiciela), wysy aj cego sprz t do serwisu na nasz koszt, za po rednictwem poczty, firm
kurierskich czy spedycyjnych, itp.
Identyczne konsekwencje b
wyci gane w stosunku do tych klientów, którzy doprowadzili do
nieuzasadnionego (niepotrzebnego) wyjazdu serwisu do miejsca instalacji sprz tu (np. przekazuj c w
zg oszeniu b dne, nieprawdziwe informacje) lub na skutek nieprawid owego opisu charakteru i rodzaju
usterki spowodowali konieczno powtórnego wyjazdu i dokonania innego rodzaju naprawy.
§ 7.
1. Wydanie sprz tu po naprawie odbywa si z regu y tylko i wy cznie po udokumentowaniu
wszelkich nale nych do Accuro p atno ci (wynikaj cych zarówno z kosztów samej naprawy, jak i
kosztów zakwalifikowanych do kategorii nieuzasadnionych, a poniesionych przez Accuro z winy
wysy aj cego sprz t).
2. Wszelkie odst pstwa od powy szej zasady, musz by uzgodnione z handlowcem
odpowiedzialnym za obs ug danego klienta lub upowa nionym pracownikiem serwisu czy
dzia u obs ugi klienta.
3. Istnieje mo liwo dokonywania opisanych powy ej p atno ci przelewem na podstawie
wystawionej po naprawie faktury, faktury pro forma lub u kuriera, w us udze "za pobraniem" (ew.
gotówk , na miejscu w siedzibie serwisu).
4. Do kategorii kosztów nieuzasadnionych z naszego punktu widzenia nale w szczególno ci:
koszty zwi zane z niepotrzebnym przesy aniem wielkogabarytowych elementów
urz dzenia do stacji serwisowej
koszty zwi zane z przesy aniem urz dze nie wymagaj cych interwencji serwisu (np.
przy wymianie bezpieczników)

koszty zwi zane z wyjazdem serwisu do miejsca instalacji sprz tu wielkogabarytowego, w
przypadku niew ciwego wskazania/opisana charakteru/rodzaju usterki (w wyniku
ra cego niedbalstwa czy skrajnej niekompetencji osoby zg aszaj cej)
koszty zwi zane z konieczno ci dodatkowego dosy ania elementów urz dzenia i
akcesoriów niezb dnych do dokonania prawid owej diagnozy/naprawy
koszty zwi zane z innym ni standardowe ubezpieczeniem przesy ki
koszty zwi zane z innym ni standardowy czasem dor czenia przesy ki
koszty zwi zane z uszkodzeniem przesy ki w czasie transportu, powsta e na skutek
nieprawid owego zapakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem
koszty zwi zane z wysy
urz dze za po rednictwem firm innych ni wskazane przez
serwis Accuro, których us ugi s wyra nie dro sze
§ 8.
Urz dzenie trafiaj ce do serwisu w celu naprawy i/lub przegl du technicznego musi by dostarczone
wraz z istotnymi akcesoriami i przewodami zasilaj cymi chyba, e konkretny i kompetentny pracownik
dzia u serwisu lub obs ugi klienta wyda inne dyspozycje w tym wzgl dzie. Nie dope nienie tego wymogu
mo e skutkowa przed eniem si czasu naprawy, a w szczególnych przypadkach, tak e
konsekwencjami finansowymi.
Przyk adowe wymagania:
laseroterapia - sterownik, przewód zasilaj cy, sondy laserowe
magnetoterapia - sterownica, generator (generatory), wszelkie przewody b
ce na wyposa eniu
aparatu
terapia uciskowa - sam sterownik
elektroterapia – aparat, przewody pacjenta, elektrody
ultrad wi ki – aparat, g owice ultrad wi kowe,
combo – aparat, przewody pacjenta, elektrody, g owice ultrad wi kowe
§ 9.
ytkownik, we w asnym interesie, powinien pami ta o dostarczeniu do serwisu wraz z urz dzeniem:
adresu zwrotnego, nr telefonu, nazwiska osoby kontaktowej i/lub uprawnionej do podejmowania
decyzji, a tak e nazwiska osoby z serwisu, z któr dokonano uzgodnie w sprawie naprawy. W miar
mo liwo ci powinien te do czy krótki (cho by odr czny) opis objawów usterki. Niedope nienie tego
obowi zku mo e skutkowa wyd eniem si czasu naprawy!
§ 10.
1. Naprawy nie podlegaj ce gwarancji o warto ci do 200 z brutto realizowane s bez konsultacji z
ytkownikiem (chyba e u ytkownik w formie pisemnej zastrze e inaczej).
2. Naprawy o warto ci powy ej 200 z brutto b
konsultowane telefonicznie, a ich koszt ustalany
na podstawie indywidualnej wyceny, zgodnej z aktualnym cennikiem.
§ 11.
Podstaw do przeprowadzenia przez serwis naprawy gwarancyjnej produktu jest dostarczenie wraz z
kompletnym urz dzeniem (patrz § 5. i 6.) orygina u karty gwarancyjnej lub dowodu zakupu.
W szczególnych wypadkach (i za zgod pracowników serwisu) b
honorowane kserokopie tych
dokumentów.
§ 12.
Karta gwarancyjna wype niona w sposób niepe ny lub niepoprawny mo e by uznana przez serwis
Accuro za niewa
. W szczególno ci numer seryjny produktu musi odpowiada numerowi seryjnemu
wpisanemu do karty gwarancyjnej. Data sprzeda y znacz co ró na od daty produkcji musi by , na
danie serwisu, dodatkowo udokumentowana. Wszelkie zmiany i poprawki tre ci karty gwarancyjnej s
wa ne tylko w przypadku dokonania ich przez gwaranta, tj. Accuro lub Accuro-Sumer.

§ 13.
1. W okresie gwarancyjnym u ytkownikowi sprz tu zakupionego w Accuro-Sumer przys uguje
prawo do otrzymania bezp atnie sprz tu zast pczego na czas naprawy. Prawo to dotyczy
produktów Accuro i Chattanooga Group Ltd i z oczywistych wzgl dów nie obejmuje urz dze
wielkogabarytowych, takich jak sto y do terapii, diatermie, itp.
W pierwszej kolejno ci obs ugiwani b
klienci oczekuj cy na sprz t, którego naprawa si
przed a.
2. O przyznaniu sprz tu zast pczego decyduje pracownik serwisu i/lub dzia u obs ugi klienta.
Decyduje kolejno zg osze i dost pno konkretnych urz dze w danej chwili.
3. Nieuzasadnione przetrzymywanie sprz tu zast pczego po naprawie i odes aniu do klienta
ciwego urz dzenia, b dzie podstaw do naliczenia dodatkowych kosztów z tym zwi zanych,
w wysoko ci 50 z netto za ka dy dzie zw oki, licz c od drugiego dnia roboczego od daty
dor czenia z powrotem naprawionego urz dzenia.
§ 14.
1. Czas naprawy urz dze podlega wahaniom. Staramy si realizowa naprawy w terminie do 14
dni roboczych, licz c od daty otrzymania kompletnego sprz tu do serwisu, do momentu
przekazania przesy ki kurierowi firmy spedycyjnej. Dok adamy wszelkich stara , aby okres ten
skróci do maksimum 7 dni.
2. W przypadku, gdy wykonanie naprawy wymaga cz ci zamiennych niedost pnych na polskim
rynku lub odes ania urz dzenia do jego producenta, termin naprawy przed a si odpowiednio.
3. Okres gwarancji ulega przed eniu o czas trwania naprawy.
§ 15.
Kwalifikacja napraw dokonywanych w ramach gwarancji odbywa si zawsze z zachowaniem zasad
sztuki i uwzgl dnieniem specyfiki indywidualnych przypadków. Trudno jest wyznaczy i skodyfikowa
sztywne zasady w tym wzgl dzie. Bior c jednak pod uwag nasze wieloletnie do wiadczenie jeste my w
stanie opracowa list kwestii, których w aden sposób nie mo na okre li jako podlegaj ce naprawie
gwarancyjnej.
Gwarancja nie obejmuje w szczególno ci:
wszelkich uszkodze mechanicznych i termicznych np. urwania, st uczenia, p kni cia, wygi cia,
zarysowania, deformacje itp.
uszkodze zwi zanych z funkcjonowaniem urz dzenia w rodowisku niezgodnym ze
szczegó owymi wymaganiami opisanymi w instrukcji obs ugi
uszkodze przewodu zasilaj cego oraz napraw z tym zwi zanych
elektrod i przewodów pacjenta, które ulegaj naturalnemu zu yciu w trakcie eksploatacji
usterek powsta ych na skutek niew ciwego (nieumiej tnego) i/lub niezgodnego z instrukcj
obs ugi u ytkowania i eksploatacji produktu, jego przechowywania i konserwacji lub samowolnej
naprawy
wszelkich czynno ci zwi zanych z bie
konserwacj , czyszczeniem i regulacj urz dzenia,
opisanych w instrukcji obs ugi
urz dze , w których samowolnie naruszona zosta a plomba zabezpieczaj ca
urz dze , w których dokonano przeróbek i zmian konstrukcyjnych bez wiedzy i pisemnej zgody
serwisu Accuro/Accuro-Sumer
urz dze , w których pod czono dodatkowe wyposa enie, inne ni oryginalne, zalecane i/lub
dostarczane przez producenta uszkodze powsta ych na skutek przypadku lub si y wy szej oraz
tych okoliczno ci, za które nie odpowiada ani producent ani sprzedawca
zu ycia urz dzenia spowodowanego normalnym procesem jego eksploatacji
WYMIANY BEZPIECZNIKÓW w przypadku ich spalenia (WA NE: wymiana bezpieczników le y
zawsze w gestii u ytkownika i jest jedn z czynno ci o charakterze konserwacyjnym, opisanych
w instrukcji obs ugi; nie jest rozumiana przez producenta jako nieuprawniona ingerencja w
konstrukcj urz dzenia i nie skutkuje utrat uprawnie
§ 16.
Naprawy pogwarancyjne odbywaj si w oparciu o aktualny cennik napraw Accuro.

