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MELEX

®

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. INWESTORÓW 25, 39-300 Mielec
tel. 17 773 81 00

fax 17 773 81 01

www.melex.com.pl

e-mail: board@melex.com.pl

SERWIS
ul. INWESTORÓW 25, 39-300 Mielec
tel. 17 773 81 51
telef. informacja techniczna: 660 734 875 od 7.00 do 22.00
fax 17 773 81 01
e-mail: serwis@melex.com.pl
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Zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku - PRAWO O RUCHU DROGOWYM
(Dz. U. z 1997r Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami) pojazdy MELEX, które spełniają wymogi
dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych określone dla pojazdów wolnobieżnych nie
podlegają obowiązkowi rejestracji i homologacji typu pojazdu.
Stosownie do §52 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U.
z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami) pojazdy wolnobieżne powinny być
oznakowane trójkątną tablicą wyróżniającą oraz wyposażone w odpowiednią tabliczkę
umieszczoną na prawym boku pojazdu podająca nazwę właściciela pojazdu.
Ponadto, zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003r. o Ubezpieczeniach Obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz. U. 2003r. nr 124 poz.1152 z późniejszymi zmianami), użytkownik pojazdu przed
wprowadzeniem pojazdu do ruchu, ma obowiązek wykupić obowiązkowe ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej.
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SZANOWNI KLIENCI!
Gratulujemy Państwu trafnej decyzji zakupu wyprodukowanego przez nas pojazdu Melex.
Jesteśmy przekonani, że użytkowanie wybranego modelu dostarczy
Państwu wiele radości i satysfakcji.
Życzymy przyjemnej i bezpiecznej jazdy.

MELEX SP. Z O.O.
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KSIĄŻKA GWARANCYJNA NR …….
Pojazd Melex, model ………………………………………………………………………………………………….…….
Nr pojazdu ……………………………………..……..………... Nr silnika …………………………….…….…….….
Data produkcji ……………………………………………….………………….…………………………………………….

...............……………………………….
Podpis i stempel producenta

……………………………………..
Podpis i stempel KJ

Data sprzedaży

Dzień ………. Miesiąc ………………….…… Rok…………..…..

Gwarancja wygasa

Dzień ………. Miesiąc ………………….…… Rok………….…..

..……..…………..…………………….
Podpis i stempel sprzedawcy
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KARTA POJAZDU
Model pojazdu

Numery akumulatorów:

Numer pojazdu
Kategoria pojazdu*
Typ silnika
Numer seryjny silnika
Nr mostu napędowego
Typ/Nr prostownika

Numery opon:

Numer stycznika
Typ sterownika

Typ opon

Nr seryjny sterownika

Numer koloru

Typ przetwornicy

Numer ramy

Numer przetwornicy

Nr kolumny kier./stacyjka

Nr nastaw sterownika

Nr instalacji sterownika

Nr zadajnika prędkości

Nr instalacji oświetlenia

*INNA – pojazd, który nie spełnia wymogu/ów pojazdu wolnobieżnego lub homologowanego (L7e)

Szef Produkcji

Dział Zapewnienia Jakości

………………………………………

…………………………………………
Mielec, ………………………………
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Gwarancja dla pojazdu MELEX
MELEX Sp. z o.o. z s. w Mielcu, adres: 39-300 Mielec, ul. Inwestorów 25 (dalej: Gwarant) udziela kupującemu (dalej: Uprawnionemu z gwarancji) na niżej
opisanych warunkach gwarancji na pojazd elektryczny melex (dalej: pojazd melex) w zakresie braku wad materiałowych i fabrycznych.

§ 1. WARUNKI GWARANCJI
1. Okres gwarancji
Gwarant udziela gwarancji na sprawnie działający pojazd melex w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży bezpośredniemu nabywcy, pod warunkiem
eksploatacji pojazdu zgodnie z Instrukcją Obsługi z zastrzeżeniem postanowień lit a i b.
a) Okres gwarancji na kabinę miękką, pokrycie daszka wykonanego z tkaniny wynosi 3 miesiące od daty zakupu i nie ulega przedłużeniu wskutek dokonania
przeglądów.
b) Okres gwarancji na akumulatory wynosi 12 miesięcy pod warunkiem ich użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi, w szczególności: kontrola poziomu
elektrolitu, kontrola gęstości, kontrola temperatury elektrolitu i nie ulega przedłużeniu wskutek dokonania przeglądów.
Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył Uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych
napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli
Gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu
o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
Poprzez naprawy istotne należy rozumieć naprawy usterki stanowiącej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. awarię układu
hamulcowego, układu kierowniczego, itp.) lub środowiska ( np. wyciek płynów eksploatacyjnych).
Powyższy zapis odnośnie definicji wady istotnej nie dotyczy konsumentów. W przypadku konsumentów przy ocenie istotności naprawy brane będą pod uwagę
mi.in. wpływ wady na użyteczność pojazdu, rodzaj wady, wartość naprawy w stosunku do wartości rzeczy.
Gwarancja nie dotyczy zestawu baterii litowych, które objęte są oddzielną gwarancją.
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2. Warunki przedłużenia okresu gwarancji – wykonanie płatnego przeglądu.
Okres gwarancji ulega przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy, jeżeli po upływie podstawowego okresu gwarancji Uprawniony z gwarancji podda pojazd
obowiązkowemu, płatnemu przeglądowi (płatność przeglądu ustalona w oparciu o aktualny cennik obowiązujący u Gwaranta). Przegląd zostanie
przeprowadzony przez serwis fabryczny Gwaranta lub inny autoryzowany serwis, w miejscu zamieszkania/siedzibie Uprawnionego z gwarancji (na terenie RP),
w innym miejscu przez niego wyznaczonym (na terenie RP) lub bezpośrednio w siedzibie firmy, po dostarczeniu pojazdu przez Uprawnionego
z gwarancji. Dokonanie przeglądu Uprawniony z gwarancji powinien zgłosić w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 30 dni przed zakończeniem
podstawowego okresu gwarancji. W razie braku zgłoszenia w ww. terminie okres gwarancji nie ulega przedłużeniu. Jest to tzw. przegląd podstawowy.
Wyjątek
Ze względu na zwiększoną intensywność eksploatacji 6, 8-osobowych pojazdów pasażerskich oraz wszystkich innych pojazdów wyposażonych w hak
holowniczy, zostają wprowadzone dwa dodatkowe obowiązkowe terminy przeglądów (wskazane pod lit. a i c poniżej), oprócz wymienionego w pkt 2 przeglądu
podstawowego: a) pierwszy płatny przegląd należy przeprowadzić po upływie 6 miesięcy od daty zakupu pojazdu. W przypadku nieprzeprowadzenia ww.
przeglądu gwarancja wynosi 12 miesięcy (licząc od dnia zakupu) i nie ulega przedłużeniu;
b) drugi płatny przegląd należy przeprowadzić, niezależnie od przeprowadzenia pierwszego, po upływie 12 miesięcy licząc od daty zakupu pojazdu.
W przypadku nieprzeprowadzenia tego przeglądu (nawet jeżeli został przeprowadzony przegląd, o którym mowa w lit. a) 12- miesięczna gwarancja (liczona
od dnia zakupu) nie ulega przedłużeniu (tzw. przegląd podstawowy);
c) trzeci płatny przegląd należy przeprowadzić po upływie 18 miesięcy licząc od dnia zakupu pojazdu. Nie przeprowadzenie tego przeglądu (niezależnie od
dokonania przeglądów, o których mowa w lit. a i b) skutkuje wraz z upływem tego terminu zakończeniem okresu gwarancji.
Miejsca wykonania dodatkowych przeglądów, o których mowa w lit. a) –c), terminy ich zgłaszania oraz osoby uprawnione do przeprowadzenia przeglądów
pozostają bez zmian tj. według regulacji zawartej w pkt 2
3. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej.
Udzielona gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, z tym
zastrzeżeniem, że w przypadku przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi może być wyłączona lub ograniczona na podstawie odrębnej umowy
podpisanej przez strony.
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§ 2. ZGŁOSZENIE REKLAMACJI
1. Procedura zgłaszania reklamacji/naprawy gwarancyjne/termin zgłaszania wad
Obsługę gwarancyjną Uprawnionego z gwarancji zabezpiecza Gwarant (MELEX Sp. z o.o.) bezpośrednio przez serwis fabryczny. Reklamacje należy zgłaszać na
piśmie na adres serwisu fabrycznego (patrz str. Nr 2 Książki Gwarancyjnej) podając:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

adres nabywcy i telefon kontaktowy
model i nr pojazdu
nr książki gwarancyjnej
datę zakupu
opis i okoliczności powstania usterki
datę powstania usterki

Gwarant dokona naprawy gwarancyjnej w miejscu, gdzie znajduje się pojazd dotknięty wadą ( z zastrzeżeniem terytorialnego zasięgu gwarancji) lub w swojej
siedzibie w Mielcu. Wybór w tym zakresie należy do Gwaranta.
Nieuzasadnione zgłoszenie reklamacyjne.
W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest do zwrotu kosztów jakie poniósł Gwarant celem
ustalenia podstaw odpowiedzialności gwarancyjnej, w szczególności są to koszty związane z przyjazdem do miejsca wskazanego przez Uprawnionego lub
koszty związane z transportem pojazdu do Mielca, wynagrodzenie pracownika oraz koszty świadczenia usługi związanej z ustaleniem rzeczywistej
odpowiedzialności gwarancyjnej.
Koszt związany z przyjazdem lub transportem będzie stanowił iloczyn ilości kilometrów stanowiących odległość pomiędzy siedzibą gwaranta a miejscem
realizacji gwarancji (miejscem dostawy) oraz kwoty 1,20 PLN netto za każdy kilometr pomnożony przez 2 (przejazd z siedziby Gwaranta do miejsca dostawy i
powrót do siedziby Gwaranta). Ilość kilometrów będzie ustalana jako odległość najszybszą trasą z siedziby spółki do miejsca realizacji gwarancji ustalaną na
podstawie portalu https://maps.google.com. Wynagrodzenie pracownika będzie wyliczane jako czas od wyjazdu z siedziby do powrotu do siedziby pomnożone
przez kwotę 80,00 PLN netto. Godziny wyjazdu i powrotu pracowników będą ewidencjonowane w kartach drogowych lub w elektronicznym systemie
monitorowania pojazdów.
W przypadku, gdy pojazd został przetransportowany do Mielca, a zgłoszenie reklamacyjne okazało się nieuzasadnione odbiór pojazdu z Mielca następuje
w zakresie i na koszt Uprawnionego z gwarancji. Uprawniony z gwarancji obowiązany jest odebrać pojazd (część) niezwłocznie, nie później niż w terminie
7 dni od dnia powiadomienia go o obowiązku odbioru. W przypadku niedokonania odbioru w ww. terminie uprawniony z gwarancji zostanie obciążony
kosztami przechowania pojazdu (części) w wysokości 50,00 PLN netto za każdy dzień.
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Za nieuzasadnione zgłoszenie reklamacyjne uznaje się w szczególności zgłoszenie, gdy wada powstała z przyczyn wskazanych w § 5 lub § 6 niniejszej gwarancji.
Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Uprawniony z gwarancji jest konsumentem. Ilekroć w niniejszej gwarancji mowa jest o konsumencie, należy przez to
rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Termin zgłaszania wad.
Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest zgłosić reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady pod rygorem utraty
uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.

UWAGA:
Przed podpisaniem potwierdzenia odbioru pojazdu prosimy sprawdzić czytelność wypełnienia Książki Gwarancyjnej oraz zgodność numerów zawartych w
Książce Gwarancyjnej z numerami na odbieranym pojeździe.
W przypadku zgubienia lub zniszczenia Książki Gwarancyjnej duplikat będzie wystawiany odpłatnie. Wysokość opłaty wynosi 500,00 PLN netto.

§ 3. TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI
Gwarant jest zobowiązany do załatwienia zgłoszonej reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty
doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (w szczególności w przypadku skomplikowanych napraw, oczekiwania na dostarczenie części, dłuższy czas naprawy
wynikający z przyczyn technologicznych) czas trwania naprawy gwarancyjnej może być wydłużony, jednakże nie może przekroczyć 30 dni roboczych od daty
doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 4. PRZEDMIOT GWARANCJI
1. Gwarancja obejmuje jedynie bezpłatną wymianę lub naprawę uszkodzonych części – wg wyboru Gwaranta – dokonywaną w ramach niniejszej
gwarancji z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2. Gwarancja obejmuje z zastrzeżeniem ust. 3 wady powstałe wyłącznie z winy producenta, o ile wady te uniemożliwiają użytkowanie pojazdu zgodnie z
przeznaczeniem (nie dotyczy konsumentów).
3. Gwarancją objęte są wady pojazdu (części) powstałe z przyczyn tkwiących w nim w chwili wydania.
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§ 5. WYŁĄCZENIA
Gwarancja nie obejmuje:
1. mechanicznych uszkodzeń pojazdu i wywołanych nimi usterek
2. części, które podlegają wymianie w wyniku naturalnego zużycia eksploatacyjnego w szczególności: szczęki hamulcowe, klocki hamulcowe, tarcze
hamulcowe, bębny, elementy łączące, przeguby, sworzeń wahacza, resory, płyn hamulcowy, cylinderki po 6 miesiącach eksploatacji, ogumienie,
smary, oleje, amortyzatory, żarówki, bezpieczniki.
3. zmniejszenia się zasięgu jazdy wózka wynikającego z naturalnego zużycia eksploatacyjnego baterii akumulatorowych
4. usterek powstałych w wyniku eksploatacji pojazdu (poszczególnych części) niezgodnej z instrukcją obsługi
5. usterek powstałych w wyniku zamontowania w pojeździe dodatkowych urządzeń lub podzespołów bez uzyskania zgody serwisu fabrycznego na
dokonanie przeróbki, nie przewidzianych przez producenta wózka
6. uszkodzeń mechanicznych i usterek powstałych w wyniku działania zjawisk atmosferycznych takich jak: powódź, grad, pożar, uderzenie pioruna, czy
też innych klęsk żywiołowych lub zdarzeń losowych
7. usterek pojazdu powstałych w wyniku eksploatowania go w zasięgu silnego pola magnetycznego, przekraczającego dopuszczalne normy tj: natężenie
pola <10 V/m rms (wartość skuteczna) w paśmie 20-2000 MHz.

§ 6. UTRATA GWARANCJI
1. Nabywca traci gwarancję w przypadku:
a) Nieprzestrzegania zaleceń zawartych w fabrycznej Instrukcji Obsługi i Książce Gwarancyjnej w zakresie:
a. Prawidłowej eksploatacji
b. Konserwacji
c. Regulacji
d. Obsługi eksploatacyjnej.
b) Dokonania samowolnej modyfikacji pojazdu.
c) Naprawy i wymiany części, podzespołów i zespołów objętych gwarancją bez otrzymania pisemnej zgody serwisu fabrycznego.
d) Dokonywania rozbiórki pojazdu, regulacji i napraw w nieautoryzowanych stacjach obsługi
e) Eksploatacji pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
f) Zniszczenia Książki Gwarancyjnej (nieczytelne, zamazane, zmienione wpisy dokonane przez producenta), chyba że użytkownik zgłosił uszkodzenie
książki i otrzymał duplikat
g) Zgubienie Książki Gwarancyjnej, chyba że użytkownik zgłosił zgubienie książki i otrzymał duplikat
h) Zerwanie plomby producenta umieszczonej na sterowniku i innych urządzeniach.
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2. Jeżeli pojazd uległ uszkodzeniu z przyczyn niezawinionych przez producenta, uległ wypadkowi, Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest do
niezwłocznego powiadomienia serwisu fabrycznego o tym fakcie w przypadku, gdy zabiega o utrzymanie uprawnień z tytułu gwarancji. Przedstawiciel
serwisu fabrycznego Gwaranta na podstawie oględzin ustali czy i w jakim zakresie nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji.
W tym przypadku uprawniony z gwarancji zobowiązany jest do dostarczenia pojazdu na własny koszt w celu dokonania oględzin, do miejsca
i w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela serwisu fabrycznego Gwaranta lub pokrycia kosztów przyjazdu wyżej wymienionego przedstawiciela
Gwaranta .

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UPRAWNIONEGO Z GWARANCJI
Nabywca jest zobowiązany:
1. Przy odbiorze nowego pojazdu:
a. Sprawdzić zgodność zapisów dokonanych w niniejszej Książce Gwarancyjnej z pojazdem,
b. Sprawdzić, czy pojazd nie ma mechanicznych uszkodzeń
c. Sprawdzić, czy pojazd posiada instrukcję obsługi
d. Zapoznać się szczegółowo z treścią fabrycznej instrukcji obsługi
e. Sprawdzać kompletność narzędzi stanowiących wyposażenie pojazdu:
• Futerał na narzędzia/
• Klucz ampułowy RWTG 3
• Klucz fajkowy nasadowy 17
• Klucz płaski 14-15
• Wkrętak krzyżakowy 2x100 – PH2
• Zatyczka fi 10 (przedłużenie klucza fajkowego do kół)
• Zaczep holowniczy wkręcany OE 46438058
f. Odesłać do producenta podpisaną stronę 14 Książki Gwarancyjnej w terminie 14 dni.
2. Przy odbiorze pojazdu po naprawie gwarancyjnej sprawdzić czy serwis dokonał odpowiednich wpisów do książki gwarancyjnej.
3. Eksploatować pojazd MELEX zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
4. Gdy pojazd nie jest odbierany osobiście przez nabywcę, osoba odbierająca pojazd powinna posiadać, stosowne upoważnienie do odbioru pojazdu w
imieniu nabywcy.
5. Dokonać wymaganych opłat, oznaczeń i/lub rejestracji pojazdu przed wyjazdem na drogi publiczne.

§ 8 WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
W przypadku przedsiębiorców spory powstałe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd polski właściwy dla siedziby Gwaranta wg
przepisów jurysdykcji polskiej.
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POTWIERDZENIE ODBIORU POJAZDU "Melex"
Nabywca zapoznał się z warunkami gwarancji, akceptuje ich treść i kwituje odbiór kompletnego pojazdu "Melex" sprawnego technicznie, po
kontroli wizualnej, łącznie z KSIĄŻKĄ GWARANCYJNĄ i instrukcją obsługi.
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POTWIERDZENIE ODBIORU POJAZDU "Melex"
Nabywca zapoznał się z warunkami gwarancji, akceptuje ich treść i kwituje odbiór kompletnego pojazdu "Melex" sprawnego technicznie,
po kontroli wizualnej, łącznie z KSIĄŻKĄ GWARANCYJNĄ i instrukcją obsługi.
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Ewidencja napraw gwarancyjnych
Data zgłoszenia
reklamacji

Data załatwienia
reklamacji

Opis naprawy

Przedłużenie gwarancji

Data, podpis i pieczęć
przedstawiciela
serwisu
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Ewidencja napraw gwarancyjnych
Data zgłoszenia
reklamacji

Data załatwienia
reklamacji

Opis naprawy

Przedłużenie gwarancji

Data, podpis i pieczęć
przedstawiciela
serwisu
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ZAKRES OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW GWARANCYJNYCH
Rodzaj prac obsługowych - przegląd po roku eksploatacji; dla pojazdów 6 i 8 osobowych
oraz innych modeli wyposażonych w hak holowniczy dodatkowo
po 6 i 18 miesiącach eksploatacji

Potwierdzenie zrealizowania
przeglądu przez Serwis fabryczny
miejscowość, data, podpis

Doładować akumulatory, sprawdzić prostownik
Sprawdzić poziom elektrolitu
Sprawdzić światła drogowe, światło ostrzegawcze i ostrzegawczą sygnalizację dźwiękową
Sprawdzić hamulce
Sprawdzić stan ogumienia
Sprawdzić gniazdo ładowania i wtyczkę prostownika
Sprawdzić stan systemu automatycznego uzupełniania wody w akumulatorach
Sprawdzić stan połączeń przewodów akumulatorowych
Sprawdzić przewody oraz zaciski śrubowe i konektorowe ewentualnie poprawić lub wymienić
Sprawdzić zamki i zawiasy drzwi kabiny oraz mechanizm opuszczania szyby
Sprawdzić bezpieczniki i przekaźniki w skrzynce bezpiecznikowej
Sprawdzić i usunąć luzy w układzie kierowniczym jeśli występują
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Sprawdzić i zapisać historię zdarzeń sterownika i wskaźnika. Wyczyścić historię
zdarzeń sterownika
Sprawdzić zbieżność kół przednich
Sprawdzić prawidłowość działania pedału przyspieszenia
Sprawdzić prawidłowość działania wyłącznika świateł stop
Sprawdzić prawidłowość działania kontrolki włączenia hamulca ręcznego
Sprawdzić luzy na półosiach
Sprawdzić resory i połączenia elementów metalowych
Sprawdzić elementy wykończeniowe karoserii
Dokonać oględzin zewnętrznych
Sprawdzić poziom oleju w przekładni i ewentualnie uzupełnić
Sprawdzić stan amortyzatorów i ewentualnie wymienić
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