
Regulamin
  
Regulamin świadczenia usług w zakresie naprawy 
podzespołów hydraulicznych przez FHU SOJKA  

1. Przyjęcie urządzenia  do naprawy odbywa się na podstawie 
zlecenia naprawy udzielonego przez osobę do tego 
upoważnioną ( drogą mailową , listownie lub telefonicznie ) 
Zlecenie musi być potwierdzone telefonicznie ,pocztą 
elektroniczną lub telefaksem. 

2. Brak potwierdzenia zlecenia może skutkować powstrzymaniem 
się przez FHU SOJKA od podjęcia naprawy; odmowa 
potwierdzenia zlecenia skutkować będzie odmową wykonania 
naprawy. 

3. FHU SOJKA nie ponosi odpowiedzialności za inne elementy 
urządzenia niebędące przedmiotem naprawy.  Stan urządzenia 
powinien zostać potwierdzony na dokumencie zlecenia w chwili 
przyjęcia do naprawy. 

4. FHU SOJKA może uzależnić wykonanie usługi od dokonania 
przedpłaty na poczet kosztów usługi, w kwocie nie mniejszej 
niż 50% przewidywanej ceny naprawy gdy takowa przekroczy 
5000 zł netto. O przewidywanej cenie naprawy Klient powinien 
być poinformowany niezwłocznie po weryfikacji zlecenia. 

5. FHU SOJKA zobowiązuje się przeprowadzić próbę szczelności 
urządzenia  

6. FHU SOJKA może zatrzymać naprawiane urządzenie do czasu 
całkowitej zapłaty należnego wynagrodzenia (prawo 
zatrzymania). 

7. Wydanie urządzenia odbywa się po wcześniejszym 
wystawieniu faktury VAT lub paragonu , który jest 
dokumentem dokonania naprawy oraz jest podstawą do 
zgłoszenia reklamacji . 

8. FHU SOJKA udziela półrocznej gwarancji na wszystkie podjęte 
przedmioty naprawy z wyjątkiem uzgodnienia indywidualnych 
zasad reklamacyjnych.  

9. Warsztat nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty 
pozostawione , przysłane podczas przyjęcia zlecenia , palety , 
paczki , opakowania oraz inne przedmioty , w których 
dostarczone wraz z urządzeniem 

10.Firma nie odpowiada za sprzęty budowlane pozostawione na 
placu oraz za szkody powstałe z winy osób trzecich. 



11.Części i podzespoły zdemontowane, nieodebrane w ciągu 7 dni 
zostaną złomowane. 

12.Po wykonanej naprawie w razie reklamacji Klient dostarcza 
urządzenie do FHU SOJKA na własny koszt. 

13.Administratorem danych osobowych jest FHU SOJKA , Wrzawy 
22 , 39-432 Gorzyce , NIP: 8672173277 , www.fhusojka.pl 
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami 
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) z dnia 2016-04-27 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) 
oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. 2018, poz. 1000). Klauzule 
informacyjne, dla osób których dane dotyczą dostępne są na 
stronie www.fhusojka.pl w zakładce „Ochrona danych 
osobowych”. 

14.Osoba zlecająca wykonanie naprawy lub zamawiająca inne 
usługi w FHU SOJKA  zobowiązuje się również do 
poinformowania innych osób, których dane udostępniła 
Administratorowi o treści klauzuli informacyjnej w zakresie 
przetwarzania danych osobowych oraz adresie www, pod 
którym możliwe jest zapoznanie się z treścią klauzul 
informacyjnych.


