
 
KARTA GWARANCYJNA 

 
 

Gwarancji udziela: 
4KIDS - DYSTRYBUCJA SZYMLA, WĘGRZYN 
SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krakowie  
(dalej zwana jako: „Gwarant”) 

 

 Gwarancja zostaje udzielona konsumentom na: 
wózki dziecięce, gondole do wózków dziecięcych 
oraz foteliki samochodowe marek: Joie, Valco 
Baby i Diono - importowane przez Gwaranta na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zakupione 
przez konsumenta  
u autoryzowanych przez Gwaranta sprzedawców 
 (dalej zwane jako: „Produkt”) 
 
Lista autoryzowanych przez Gwaranta 
sprzedawców, u których można zakupić Produkty 
objęte niniejszą gwarancją dostępna jest na 
stronie: www.4kids.com.pl/gwarancja 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane rejestrowe Gwaranta: 
4KIDS - DYSTRYBUCJA SZYMLA, WĘGRZYN SPÓŁKA JAWNA  
z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i adres do 
korespondencji: ul. Ciepłownicza 54, 31-574 Kraków); 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000874569; sąd rejestrowy, 
w którym przechowywana jest dokumentacja spółki:  
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;  
NIP: 9452126454; REGON: 120931033; adres poczty 
elektronicznej: serwis@4kids.com.pl 

 
 

WARUNKI GWARANCJI 

1. Gwarant gwarantuje prawidłowe działanie Produktu w terminie  
24 miesięcy od daty wydania Produktu kupującemu. Uprawnionym  
na podstawie niniejszej gwarancji jest kupujący będący konsumentem,  
to jest osoba dokonująca zakupu Produktu niezwiązanego bezpośrednio  
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady 
powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie oraz pod 
warunkiem, że wady te ujawnią się w terminie określonym  
w pkt. 1 warunków gwarancji.   

3. Reklamacja na podstawie udzielonej gwarancji może być złożona  
mailowo lub pisemnie: 

a. u sprzedawcy, u którego uprawniony z gwarancji zakupił Produkt 
objęty gwarancją; lub 

b. u Gwaranta (mailowo na adres: serwis@4kids.com.pl  
lub pisemnie na adres: ul. Ciepłownicza 54, 31-574 Kraków). 

Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji dotyczących 
przedmiotu reklamacji, w szczególności pozwalających ustalić model 
reklamowanego Produktu, miejsce i datę jego zakupu oraz okoliczności  
i datę powstania wady; oraz (2) danych kontaktowych składającego 
reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez 
Gwaranta. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie 
zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych  
z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.  

4. Uprawniony z gwarancji powinien dostarczyć reklamowany na podstawie 
gwarancji Produkt:  

a. do sprzedawcy, u którego uprawniony z gwarancji zakupił 
Produkt objęty gwarancją; lub 

b. do Gwaranta (na adres: ul. Ciepłownicza 54, 31-574 Kraków);  

5. Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant jest obowiązany do usunięcia 
wad Produktu albo do dostarczenia Produktu wolnego od wad, jeżeli 
wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.  
Wybór w odniesieniu do wykonania zobowiązań wynikających z gwarancji 
(osiągnięcia celu gwarancji) należy do Gwaranta. W przypadku jeżeli 
usunięcie wad Produktu albo dostarczenie Produktu wolnego od wad jest 
niemożliwe, to uprawnionemu z gwarancji przysługuje prawo otrzymania 
zamiennika - nowego Produktu z tego samego modelu / marki,  
co reklamowany, z aktualnie dostępnej kolekcji kolorystycznej. 

6. Gwarant obowiązany jest wykonać swoje obowiązki wynikające  
z udzielonej gwarancji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
Termin ten należy liczyć od dnia dostarczenia Produktu przez 
uprawnionego z tytułu gwarancji albo od dnia złożenia reklamacji  
w przypadku, gdy z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta  
w miejscu, w którym Produkt znajdował się w chwili ujawnienia wady.  
W przypadku dostarczenia reklamowanego Produktu, po wykonaniu 
uprawnień wynikających z gwarancji Gwarant dostarczy Produkt do:  

a. w przypadku dostarczenia reklamowanego Produktu do 
sprzedawcy - Gwarant odsyła Produkt do tego sprzedawcy;  

b. w przypadku dostarczenia reklamowanego Produktu 
bezpośrednio do Gwaranta - Gwarant odsyła Produkt 
uprawnionemu z gwarancji na podany przez niego adres,  
a w przypadku nie podania przez niego adresu do wysyłki 
Gwarant umożliwia mu odbiór Produktu u Gwaranta.  

7. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Obowiązek uprawnionego z gwarancji, o którym mowa w pkt. 4 niniejszej 
gwarancji nie ma zastosowania w przypadku okoliczności, o których 
mowa w art. 580 § 1 kodeksu cywilnego in fine.  

9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy 
sprzedanej. 

 


