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1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) („Rozporządzenie RODO”) informujemy, iż: administratorem danych osobowych jest 

MDRON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kasztelańska 15, 20-810 Lublin, (adres do korespondencji ul. Do Dysa 5, 

20-149 Lublin), KRS 0000661526, NIP: 712-332-97-58, REGON 366461097. Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane będą w celu wykonania usługi naprawy, weryfikacji usterki lub obsługi zapytań i reklamacji. 

Podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt b). Rozporządzenia RODO. Administrator danych osobowych może 

kontaktować się z klientami telefonicznie w celu weryfikacji usterki lub jakości usługi wykonanej przez 

serwis (podstawa prawna – art. 29 Rozporządzenia RODO). Więcej informacji nt. przetwarzania danych 

osobowych znajduje się w Polityce prywatności: https://mdron.pl/cookies,49.html 

2. Przed dostarczeniem produktu do serwisu klient zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia 

przesyłki przed uszkodzeniami w transporcie oraz przed wilgocią (np. urządzenie umieszczone w pudełku 

kartonowym z wypełniaczem pustej przestrzeni). W trakcie przyjęcia urządzenia w serwisie prowadzona jest 

ocena stanu zabezpieczeń transportowych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe 

wskutek nieodpowiedniego zabezpieczenia produktu na czas transportu. 

3. Po otrzymaniu urządzenia i zlecenia zgłoszenia do naprawy, serwis przystępuje do diagnozy i określenia 

przyczyn wadliwego działania produktu oraz przygotowuje kosztorys/wycenę na wymianę niezbędnych 

części i naprawę lub ekspertyzę. Serwis poinformował mnie o konieczności pokrycia kosztów 

ekspertyzy/wyceny w przypadku oddania do serwisu do naprawy odpłatnej urządzenia nieobjętego gwarancją 

Producenta i odrzucenia kosztorysu/wyceny naprawy. Wyrażam zgodę na pokrycie tych kosztów w 

wysokości 150 PLN brutto.  

4. Kosztorys/Wycena przedstawiana jest klientowi drogą elektroniczną (e-mail), a w  wyjątkowych wypadkach 

telefonicznie. Oferta zawarta w kosztorysie/wycenie jest ważna przez okres 7 dni od dnia jej przesłania 

klientowi. W przypadku braku odpowiedzi klienta w tym terminie wymagane jest ponowne potwierdzenie 

wartości kosztorysu/wyceny przez serwis. W przypadku, gdy klient nie zaakceptuje kosztorysu/wyceny lub 

nie przekaże odpowiedzi na kosztorys/wycenę, urządzenie zostanie odesłane do klienta na jego koszt. 

5. Klient oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku nie dokładnego opisania usterki, lub z 

powodu zaistniałej w produkcie usterki podczas czynności serwisowych, pomimo dokładania staranności w 

prowadzeniu diagnozy produktu może dojść do dalszych usterek produktu, za które serwis nie ponosi 

odpowiedzialności. W wyjątkowych przypadkach może nastąpić pogorszenie działania produktu lub jego 

całkowita niezdatność do użytkowania. 

6. Serwis dokonuje diagnozy i naprawy usterki, uszkodzenia lub elementu wskazanego przez klienta w zleceniu 

naprawy. Usterki nie wskazane przez klienta mogą pozostać niezweryfikowane. Jeśli jednak serwis wykryje 

dodatkowe uszkodzenia w produkcie może to wymagać zmiany kosztorysu/wyceny i przedstawienia nowej 

wyceny na wykonywaną usługę. Gdy klient nie wyrazi zgody na dodatkowe koszty (na podstawie 

zmienionego  kosztorysu), serwis zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania wcześniejszej 

zaakceptowanego zlecenia, gdy realizacja poprzednio zaakceptowanej usługi bez zaakceptowania nowej 

wyceny, jest niemożliwa technicznie lub prowadzi do nieskutecznej naprawy podstawowej funkcjonalności 

produktu, która była zgłaszana przez klienta, co nie zwalnia klienta z poniesienia kosztów ekspertyzy i 

transportu produktu z powrotem do klienta. 

7. W przypadku naprawy urządzenia, które uległo uszkodzeniu na skutek upadku/ zalania/ zamoczenia/ 

kontaktu z cieczą, gdy serwis dokona oceny nieskuteczności naprawy z powodu stwierdzonych uszkodzeń, 

wykonanie takiej naprawy będzie przeprowadzone po uzyskaniu potwierdzenia i dodatkowej zgody klienta, i 

na jego ryzyko.  

8. Serwis nie przekazuje produktów zastępczych na czas trwania naprawy gwarancyjnej oraz pozagwarancyjnej 

(usługi odpłatnej).  

9. Wycena w kosztorysach wystawiana jest w walucie polskiej (PLN). 

10. Serwis prowadzi usługi pozagwarancyjne dla obsługiwanych urządzeń dostarczanych do serwisu (i 

odsyłanych) wyłącznie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli urządzenie nie zostanie odebrane w 

uzgodnionym terminie(termin płatności faktury VAT), serwis wezwie klienta mailowo, pisemnie lub w inny 

uzgodniony sposób do odbioru urządzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po 

bezskutecznym upływie terminu serwis jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie 

produktu. Przechowanie następuje na koszt i ryzyko klienta. Opłata za przechowanie wynosi 500 PLN netto 

za każdy miesiąc przechowania. 

 


