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WARUNKI PRZYZNANIA DODATKOWEJ ROCZNEJ GWARANCJI 

NA WYBRANE TYPY MASZYN LUNA 

 

§ 1. 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznania dodatkowej rocznej gwarancji na wybrane typy 

maszyn LUNA (zwaną dalej "Dodatkową gwarancją").  

2. Organizatorem Dodatkowej gwarancji jest Luna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-155), 

ul. Konduktorska 39B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Katowice-Wschód w Katowicach,  Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000493745, NIP: 2050003846 (zwaną dalej "Organizatorem" lub "Luna Polska").  

3. Dodatkowa gwarancja obejmuje fabrycznie nowe maszyny typu LUNA, wymienione w załączonej 

tabeli („Wybrane modele maszyn”), zakupione przez Uczestników u autoryzowanych dystrybutorów 

Luna Polska, przy czym okres gwarancyjny podany na opakowaniu produktu, w instrukcji obsługi, 

bądź w „Ogólnych warunkach umów sprzedaży stosowanych przez LUNA POLSKA Sp. z o.o.” z dnia 

10 maja 2015r. zostanie wydłużony o 1 rok od daty zakupu Wybranego modelu maszyny.  

 

„Wybrane modele maszyn” objęte dodatkową roczną gwarancją 

L.p. Nr katalogowy Nazwa / typ maszyny 

1 206520108 WIERTARKA STOŁOWA MD20BV 

2 206520207 WIERTARKA KOLUMNOWA MD20FV 

3 237370101 WIERTARKA MD31B 400-3 

4 237370200 WIERTARKA KOLUMNOWA MD31F 400-3 

5 200970101 PRZECINARKA TAŚMOWA MBH 150 

6 200970200 PIŁA TAŚMOWA MBH 170 2080X20X0,9 

7 200970309 PIŁA TAŚMOWA MBH 225 400 3-FAZ 50 HZ 

8 200970404 PRZECINARKA TAŚMOWA MBH 255 PLUS 400-3 

9 205330202 SZLIFIERKA TAŚMOWA DO METALU MBG75 75X2000 

10 205330301 SZLIFIERKA TAŚMOWA MBG 150 

11 208650101 WIERTARKO-FREZARKA Z PRZEKŁ.PASKOWĄ MDM 250 

12 204570105 WIERTARKO-FREZARKA MDM-400 STOŁOWA RĘCZNA 

13 204570204 WIERTARKO-FREZARKA MDM-401 400V 3-FAZ 

14 236770202 PRASA WARSZTATOWA LUNA MW20FH 

15 236770301 PRASA WARSZTATOWA MW30FH 

16 236770400 PRASA WARSZTATOWA MW50FH 

17 236770509 PRASA WARSZTATOWA MW50FP 

18 210980207 STRUGARKA UNIWERSALNA BPT410S 410MM 

19 212600100 SZLIFIERKA BSM 2500 

20 205580202 SZLIFIERKA TAŚMOWA BSM 2000 400V-3F 

21 205580103 SZLIFIERKA TAŚMOWA BSM 2000 230V-1F 
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4. Dodatkowa gwarancja będzie udzielana przez Organizatora, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

na takich samych zasadach, jak warunki gwarancji określone w „Ogólnych warunkach umów 

sprzedaży stosowanych przez LUNA POLSKA Sp. z o.o.” z dnia 10 maja 2015r.  Przez autoryzowanych 

dystrybutorów Luna Polska należy rozumieć partnerów handlowych Luna Polska, którzy zawarli z 

Luna Polska umowę o współpracy handlowej 

5. Dodatkowa Gwarancja jest elementem uzupełniającym, w stosunku do „Ogólnych warunkach umów 

sprzedaży stosowanych przez LUNA POLSKA Sp. z o.o.” z dnia 10 maja 2015r.    

§ 2. 

1. Dodatkowa gwarancja dotyczy zakupionych przez Uczestników Wybranych modeli maszyn u 

autoryzowanych dystrybutorów Luna Polska, w okresie od 1 października 2016 r. do  31 marca 

2017 r.  

2. Po dokonaniu zakupu przez  Uczestnika Wybranego modelu maszyny, Uczestnik - w celu uzyskania 

Dodatkowej Gwarancji  -  powinien dokonać rejestracji zakupionego Wybranego modelu maszyny, 

na warunkach określonych w §4 poniżej Regulaminu, w terminie do trzydzieści (30) dni od daty 

dokonania zakupu, jednak nie później niż do 31 marca 2017 roku.  

§ 3. 

1. Uczestnikami Dodatkowej gwarancji mogą być:  

a) pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące 

konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. dokonujące zakupów Wybranych modeli 

maszyn u autoryzowanych dystrybutorów Luna Polska, do celów niezwiązanych z działalnością 

gospodarczą lub zawodową, w okresie trwania Dodatkowej gwarancji, 

b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dokonujące zakupów Wybranych modeli maszyn 

u autoryzowanych dystrybutorów Luna Polska, na potrzeby nie związane z działalnością 

gospodarczą, w okresie trwania Dodatkowej gwarancji, a także  

c) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, 

osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej prowadzące działalność 

gospodarczą, nabywające Wybrane modele maszyn u autoryzowanych dystrybutorów Luna Polska, 

na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w okresie trwania Dodatkowej 

gwarancji,  

które w okresie trwania Dodatkowej gwarancji, zaakceptowały treść niniejszego Regulaminu oraz 

spełniły warunki w nim określone (zwane dalej „Uczestnikiem”). 

§ 4. 

1. Warunkiem uzyskania od Organizatora Dodatkowej gwarancji przez Uczestnika jest spełnienie 

następujących kryteriów: 

a) spełnienie warunków określonych w Regulaminie, 

b) dokonanie zakupu fabrycznie nowego Wybranego modelu maszyny u autoryzowanego 

dystrybutora Luna Polska, w okresie od 1 października 2016 r. do 31 marca 2017 r., 

c) dokonanie przez Uczestnika prawidłowej - w czasie trwania Dodatkowej gwarancji - rejestracji 

zakupionego przez niego Wybranego modelu maszyny na stronie 
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www.lunapolska.pl/gwarancjamaszyny,  poprzez wypełnienie przez Uczestnika stosownego 

wniosku (dalej zwanego jako „wniosek”) i przesłanie go do Organizatora za pośrednictwem 

strony www.lunapolska.pl/gwarancjamaszyny w terminie do 30 dni od dnia dokonania 

przez Uczestnika zakupu w/w Wybranego modelu maszyny, jednak nie później niż do 31 marca 

2017 roku. We wniosku Uczestnik powinien podać następujące  dane: 

 Datę zakupu Wybranego modelu maszyny;  

 Nr paragonu / faktury zakupu Wybranego modelu maszyny; 

 Nazwę i model zakupionej maszyny; 

 Nazwę dystrybutora, u którego zakupiono Wybrany model maszyny;  

 Imię i nazwisko oraz dane adresowe: Ulicę, numer domu/mieszkania, miasto, kod pocztowy, 

województwo, adres e-mail; 

 numer seryjny zakupionego Wybranego modelu maszyny. 

d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenie Dodatkowej 

gwarancji, zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz zgody na przekazanie 

danych osobowych innym podmiotom współpracującym z Organizatorem w ramach  Dodatkowej 

gwarancji, a także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od 

Organizatora. 

2. Dodatkowa gwarancja nie zostanie przyznana Uczestnikowi przez Organizatora, jeśli:  

a) zakupiony przez Uczestnika produkt nie został wymieniony w tabeli „Wybrane modele maszyn”, 

albo gdy Wybrany model maszyny nie został nabyty w okresie obowiązywania Dodatkowej 

gwarancji;  

b) wniosek przesłany przez Uczestnika nie został wypełniony lub został przez niego wypełniony 

błędnie;  

c) wniosek Uczestnika nie został przesłany do Organizatora za pośrednictwem strony 

www.lunapolska.pl/gwarancjamaszyny w terminie do trzydziestu (30) dni od daty zakupu, 

jednak nie później niż do 31 marca 2017r.. 

3. Po przesłaniu do Organizatora przez Uczestnika prawidłowo wypełnionego wniosku, Organizator w 

terminie 21 dni prześle do Uczestnika, na podany przez niego we wniosku adres emailowy, 

potwierdzenie przyjęcia wniosku i uzyskania przez Uczestnika Dodatkowej gwarancji na warunkach 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. Luna Polska zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich przesłanych przez Uczestników wniosków 

w celu zweryfikowania ich zgodności z niniejszymi warunkami Regulaminu oraz do zażądania 

dodatkowych informacji dotyczących każdego wniosku i dokumentacji uzupełniającej. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyznania Uczestnikowi Dodatkowej gwarancji, w 

przypadku naruszenia przez niego niniejszych warunków Regulaminu, podania nieprawdziwych 

danych przez Uczestnika lub próby dokonania nadużyć przy procesie rejestracji wniosku. 

6. W Dodatkowej gwarancji nie mogą brać udziału pracownicy/ współpracownicy: Organizatora, 

autoryzowanych dystrybutorów LUNA POLSKA oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny 

rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców 

małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
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7. W przypadku zwrotu przez Uczestnika Wybranego modelu maszyny sprzedawcy, Uczestnik traci 

prawo skorzystania z Dodatkowej gwarancji. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania 

ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za utratę Dodatkowej gwarancji. 

 § 5. 

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Dodatkowej gwarancji, a udostępnionych 

przez Uczestników, będzie LUNA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 40-

155 Katowice ul. Konduktorska 39B, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 

0000493745,  NIP 2050003846. 

2. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych 

osobowych. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, acz niezbędne do przystąpienia do Dobrowolnej 

gwarancji. 

4. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz 

usuwania. Uczestnik w każdej chwili może zwrócić się do Luna Polska z wnioskiem o zmianę, 

aktualizację, doprecyzowanie lub usunięcie danych osobowych. W tym celu może wysłać taki wniosek 

pocztą tradycyjną (na adres podany powyżej) lub wysłać odpowiednią wiadomość e-mail na adres 

info@lunapolska.pl   

5. Dane osobowe mogą być wykorzystywane do informowania o produktach, usługach i wydarzeniach 

lub o innych elementach oferty Luna Polska, które mogą interesować Uczestnika, o ile udzielił on 

zgody na takie wykorzystanie swoich danych osobowych w momencie rejestracji na stronie 

internetowej Luna Polska. Każdy otrzymany przez Uczestnika elektroniczny komunikat promocyjny 

będzie zawierał możliwość rezygnacji z otrzymywania ofert promocyjnych przez zaznaczenie 

odpowiedniego pola.  

§ 6. 

1. Regulamin Dodatkowej gwarancji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

www.lunapolska.pl/gwarancjamaszyny 

2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go bez zastrzeżeń i zobowiązuje 

się do jego przestrzegania. Otrzymanie Dodatkowej gwarancji możliwe jest jedynie w przypadku 

zaakceptowania i spełnienia niniejszych warunków.  

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 

obowiązujące, w szczególności Kodeks cywilny.  

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Dodatkowej gwarancji i niniejszego 

Regulaminu jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny. 

5. Regulamin Dodatkowej gwarancji wchodzi w życie od dnia 01.10.2016r. 

mailto:info@lunapolska.pl

