
uszkodzeń spowodowanych przez części i akcesoria nieoryginalne, które 
zostały zamontowane w pojeździe, 
-uszkodzeń spowodowanych przez nieprzestrzeganie instrukcji, 
-uszkodzeń i strat spowodowanych przez niedopełnienie obowiązku 
niezwłocznego zgłoszenia usterki powstałej w trakcie eksploatacji, 
-uszkodzeń mechanicznych pojazdu i jego części. 
6. Gwarancja ulega unieważnieniu, gdy pojazd uczestniczył w wypadku lub 
kolizji drogowej. 
7. Przeglądy gwarancyjne, które należy wykonać w okresie gwarancji są 
przeglądami płatnymi przez użytkownika pojazdu. 
8. Dla uzyskania obsługi gwarancyjnej, należy na koszt właściciela 
dostarczyć kompletny pojazd do Autoryzowanego Serwisu. 
Karta Gwarancyjna  
Niniejsza Karta Gwarancyjna ma charakter deklaracji o warunkach gwarancji 
oraz okresie gwarancyjnym zgodnie z Kodeksem Cywilnym w stosunku do 
podmiotów gospodarczych i równocześnie charakter deklaracji o warunkach 
gwarancji oraz okresie gwarancyjnym w stosunku do podmiotów 
niegospodarczych. 
Udzielona gwarancja w stosunku do podmiotów niegospodarczych, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 
zawiesza uprawnień kupującego wynikającego z niezgodności towaru z umową /Dz.U.Nr141,poz.1176 z 
2002r./ Zgodnie z Ustawą z dnia 2. marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny art. 2. punkt 1. 
Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania 
przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do 
zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

Zgadzam się z warunkami wymienionymi w karcie gwarancyjnej.  

 

Podpis klienta: Podpis sprzedawcy oraz pieczęć: 
 
 
UWAGA! W OKRESIE GWARANCYJNYM NALEŻY STOSOWAC W SILNIKACH CZTEROSUWOWYCH 
WYŁĄCZNIE OLEJ 10W40 LUB 20W50. ZALECAMY OLEJE MIDLAND. W PRZYPADKU 
ZASTOSOWANIA INNEGO TYPU OLEJU LUB INNEGO PRODUCENTA NIE PONOSIMY ŻADNEJ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI.  
 
 
 
8. 

KSIĄŻKA SERWISOWA 
 
 

1. Dane pojazdu: 
 

 Model: 
......................................................................................... 

 
 Numer  

nadwozia:........................................................................ 
 

 Numer  
silnika:............................................................................. 

 
 
 
 
2.  Data i miejsce zakupu: 

 .............................................................................................................. 
 
3. Dane właściciela pojazdu: 
 

 Imię i nazwisko: 
…………………........................................................................ 

 
 Adres: 

.................................................................................................... 
 

 Miejscowość: 
.................................................................................................... 

 
 
 
 
...........................................   .......................................... 
   podpis i pieczątka dealera             miejscowość i data 
 
 
 
          1. 

Model: Numer fabryczny: 

Kolor: Data sprzedaży: 



 
 

PRZEGLĄDY OKRESOWE 
 
 
 
1. Przegląd po 30 motogodzinach; max do 3 miesiąca 
 
 Data wykonania:............................... 
 
 Motogodziny:................................... 
 
 
      ................................................. 
            pieczątka i podpis serwisu 

 
 

2. Przegląd do 60 motogodzin; max do 6 miesięcy 
 
 Data wykonania:............................... 
 
 Motogodziny:................................... 
 
 
      ................................................. 
            pieczątka i podpis serwisu 
 
 
 
3. Przegląd do 90 motogodzin; max do 12 miesięcy  
 
 Data wykonania:............................... 
 
            Motogodziny:................................... 
 
 
      ................................................. 
            pieczątka i podpis serwisu 
 
 
 
2. 

 
K A R T A  G W A R A N C Y J N A  - WARUNKI GWARANCJI 

1. Na motor marki DIABOLINI; Firma GLOBAL SERVICES udziela 
kupującemu (końcowemu użytkownikowi) 6 miesięcznej gwarancji na cały 
motocykl. Prawo do udzielenia gwarancji zanika, jeśli wada spowodowana 
jest przez uszkodzenie mechaniczne, nieoszczędne i niewłaściwe 
użytkowanie (przekraczanie ustalonej max prędkości, stosowanie oleju 
innej klasy niż zalecane), zaniedbanie konserwacji (nieprzestrzeganie 
obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych). Uwaga! Aby zachować 
gwarancje, użytkownik ma obowiązek dostarczenia i odebrania na swój 
koszt pojazdu na przeglądy gwarancyjne przez okres trwania gwarancji (6 
miesięcy), zgodnie z harmonogramem przeglądów gwarancyjnych! 
2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji usterki, reklamacje należy 
zgłosić niezwłocznie do punktu zakupu pojazdu. 
Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest instrukcja użytkowania  
z prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną, rachunek zakupu  
i reklamowany pojazd w takim stanie, w jakim ujawniła się wada. 
3. Czynności regulacyjne-dociąganie śrub i nakrętek, regulacja gaźnika 
oraz filtra powietrza regulacja sprzęgła, regulacja luzu elementów 
sterowania, wymiana oleju, regulacja kąta wyprzedzania zapłonu, przerwy 
styków przerywacza, hamulców, nie są traktowane jako naprawy 
gwarancyjne (czynności te należy wykonać w trakcie eksploatacji). 
4. Gwarancja nie obejmuje części, które w trakcie eksploatacji pojazdu 
ulegają normalnemu eksploatacyjnemu zużyciu, np. opony, filtry, 
okładziny cierne, łańcuch napędowy, akumulatory, świece zapłonowe, 
linki, bezpieczniki, kondensatory, dętki, klocki i szczęki hamulcowe, tarcze 
sprzęgła, płyny eksploatacyjne, narzędzia, przewody giętkie, szczotki, itp., 
oraz części wskazujących nadmierne zużycie w wyniku niewłaściwego 
użytkowania wyrobu. 
5. Gwarancja nie obejmuje: 
-zewnętrznych skutków fizycznych lub chemicznych uszkodzeń obudów 
plastikowych, 
-usterek powstałych na skutek używania pojazdu niezgodnie z jego 
przeznaczeniem np. przeciążenia, używanie pojazdu w zawodach 
sportowych, pojazdów używanych do nauki jazdy, wynajmu, dostawy 
towaru w ramach działalności firmy, 
-uszkodzeń spowodowanych przez osoby, które nie będąc 
przedstawicielami firmy GLOBAL SERVICES lub autoryzowanego 
serwisu, dokonywały w pojeździe napraw lub zmian konstrukcyjnych, 
 
          7. 



NAPRAWY GWARANCYJNE 
 
 
Zgłoszenie gwarancyjne nr....................... 
Data zgłoszenia:........................................ 
Motogodziny:............................................ 
 
      ........................................................... 
              pieczątka i podpis serwisu 
 
Specyfikacja napraw 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 
 
Zgłoszenie gwarancyjne nr....................... 
Data zgłoszenia:........................................ 
Motogodziny:............................................. 
 
      ........................................................... 
              pieczątka i podpis serwisu 
 
Specyfikacja napraw 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 
 
Zgłoszenie gwarancyjne nr...................... 
Data zgłoszenia:........................................ 
Motogodziny:............................................  
 
      ................................................. 
             pieczątka i podpis serwisu 
 
Specyfikacja napraw 
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 

 
6. 

 
PRZEGLĄDY OKRESOWE 

 
 
 
4. Przegląd do 120 motogodzin; max do 18 miesięcy 
 
 Data wykonania:............................... 
 
 Motogodziny:................................... 
 
 
      ................................................. 
            pieczątka i podpis serwisu 

 
 

5. Przegląd do 150 motogodzin; max do 24 miesięcy 
 
 Data wykonania:............................... 
 
 Motogodziny:................................... 
 
 
      ................................................. 
            pieczątka i podpis serwisu 
 
 
 
6. Przegląd do 180 motogodzin; max do 30 miesięcy 
 
 Data wykonania:............................... 
 
            Motogodziny:................................... 
 
      ................................................. 
            pieczątka i podpis serwisu 
 
 
 
 
 
          3. 



 
PRZEGLĄDY OKRESOWE 

 
 
7. Przegląd do 210 motogodzin; max do 36 miesięcy 
 
 Data wykonania:............................... 
 
 Motogodziny:................................... 
 
 
      ................................................. 
            pieczątka i podpis serwisu 

 
 

8. Przegląd do 240 motogodzin; max do 40 miesięcy 
 
 Data wykonania:............................... 
 
 Motogodziny:................................... 
 
 
      ................................................. 
            pieczątka i podpis serwisu 
 
 
 
9. Przegląd do 270 motogodzin; max do 46 miesięcy 
 
 Data wykonania:............................... 
 
            Motogodziny:................................... 
 
 
       
................................................. 
            pieczątka i podpis serwisu 
 
 
 
 
4. 

 
 

 
PRZEGLĄDY OKRESOWE 

 
 
  
S – sprawdzić, wyczyścić, wyregulować, dokręcić lub wymienić 
(jeśli zajdzie potrzeba) 
 
  
W – wymienić 
 
 C – wyczyścić 
 
 R – wyregulować 
 
 N – nasmarować 
 
 
 
 
          5. 

 
Przebieg w motogodzinach 

 

 
Prace  

Serwisowe 
30 moto h 60 moto h 90 moto h 120 moto h 

Akumulator S  S S 
Dokręcenie śrub S  S S 
Gaźnik R R R R 
Układ hamulcowy S S S S 
Filtr powietrza   C W 
Filtr paliwa    W 
Olej silnikowy W  W W 
Łańcuch napędowy S S  S 
Przewody paliwowe S  S S 
Filtr oleju S S S S 
Świeca zapłonowa W   W 
Zawieszenie przód i tył S S S S 
Luzy zaworowe  S  S 


