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I. Wady fizyczne rzeczy 
1.  Ogólne Warunki Gwarancyjne MAN stanowią 

załącznik do Ogólnych Warunków Sprzedaży i 
Dostaw MAN. W razie wątpliwości dotyczącej pojęć 
użytych w Ogólnych Warunkach Gwarancyjnych 
MAN należy je interpretować w powiązaniu z 
Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw MAN. 
Jeśli Produkt nie ma właściwości określonych 
w umowie i oświadczeniu gwarancyjnym (jest 
dotknięty wadami), Sprzedający według własnego 
wyboru: naprawi Produkt, wymieni go, bądź 
zwróci jego cenę na zasadach opisanych poniżej. 
Skorzystanie przez Sprzedającego, więcej niż 
jeden raz z uprawnienia do naprawy Produktu, przy 
wykorzystaniu sposobu naprawy według uznania 
Sprzedającego, jest wyłączone jedynie w przypadku, 
gdy uzna on, iż nie może już Produktu naprawić. 
Do umów zawieranych na podstawie niniejszych 
postanowień wyłącza się rękojmię za wady 
fizyczne rzeczy i nie stosuje się przepisów art. 556-
576 kodeksu cywilnego w zakresie, w którym 
dotyczą one odpowiedzialności z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne rzeczy.  Z uwagi na kompleksowe 
uregulowanie odpowiedzialności gwarancyjnej 
w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancyjnych 
wyłącza się stosowanie przepisów art.  577-581 
kodeksu cywilnego. Roszczenia Kupującego z tytułu 
wad fizycznych Produktu wygasają z upływem 
12 miesięcy od jego wydania lub od jego pierwszej 
rejestracji lub po upływie 24 miesięcy od dostarczenia 
Produktu do Sprzedającego, w zależności od tego, 
która z okoliczności wystąpi jako pierwsza, chyba 
że wystąpi jeden z niżej wskazanych przypadków. 
Własność wadliwych Produktów lub części, 
w zamian za które Sprzedający dostarcza niewadliwe 
Produkty, w szczególności części zamienne, 
przechodzi nieodpłatnie na Sprzedającego z chwilą 
wydania Kupującemu niewadliwych Produktów. 
Jeśli w Produkcie wymieniano jakiekolwiek 
części, roszczenia reklamacyjne mogące wynikać 
z ewentualnych wad tych części wygasają najpóźniej 
z dniem wygaśnięcia roszczeń w stosunku do całego, 
pierwotnie nabytego Produktu [w szczególności 
pojazdu]. Koszt dostawy Produktu w celu jego 

naprawy lub wymiany oraz koszt odbioru Produktu 
ponosi Kupujący. Produkty inne niż oryginalne 
Produkty MAN objęte są odrębną gwarancją 
producenta i nie podlegają gwarancji MAN. 

2. Sprzedający jest obowiązany wykonać swoje 
obowiązki w terminie właściwym ze względów 
technicznych do naprawy lub wymiany Produktu, 
nie później, niż w terminie 30 dni od daty jego 
dostarczenia przez Kupującego.

3. Kupujący może wykonywać swoje uprawnienia 
z gwarancji w Autoryzowanych Stacjach Obsługi 
(ASO) Sprzedającego. 

4. Roszczenia Kupującego z tytułu wad poniżej 
podanych Produktów wygasają w następujących 
okresach:

i W odniesieniu do nowych pojazdów 
Sprzedającego wady fizyczne podzespołów, to 
jest: silników, skrzyni biegów i osi napędowych 
fabrycznie wbudowanych w nowych Produktach - 
po upływie 24 miesięcy od wydania Produktu lub 
od jego pierwszej rejestracji lub 36 miesięcy od 
dostawy do zakładu Sprzedającego (w zależności 
od tego, która z tych okoliczności nastąpi jako 
pierwsza). 

ii w odniesieniu do agregatów i części zamiennych: 

a. wady fizyczne silników, skrzyni biegów, osi 
napędowych nabywanych jako oddzielne 
komponenty – po upływie 24 miesięcy od 
montażu (w ciągu pierwszych 12 miesięcy od 
wbudowania bez ograniczenia kilometrowego, 
potem do przebiegu maksymalnie 200.000km) 
lub 30 miesięcy od wyprodukowania 
przedmiotu sprzedaży, (w zależności od 
tego, która z tych okoliczności nastąpi jako 
pierwsza),

b. wady fizyczne oryginalnych części zamiennych 
(MAN Genuine Parts®), oryginalnych części 
ecoline (MAN Genuine Parts® ecoline) oraz 
oryginalnych akcesoriów (MAN Genuine 
Accessories®) – po upływie 24 miesięcy od 
wydania Produktu.

iii Wystąpienie korozji kabiny kierowcy jest objęte 
60-miesięczną gwarancją Sprzedającego od dnia 
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pierwszej rejestracji lub wydania Produktu lub 
66-miesięczną gwarancją od dostawy Produktu 
do zakładu Sprzedającego (w zależności od tego, 
która z tych okoliczności nastąpi jako pierwsza). 
Warunkiem gwarancji kabiny jest:

a. dodatkowa konserwacja po upływie 
12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji;

b. dodatkowa konserwacja po upływie 
36 miesięcy od daty pierwszej rejestracji;

c. przeprowadzenie dodatkowej konserwacji 
wyłącznie przez ASO oraz doręczenie przez 
Kupującego dowodu wskazanej konserwacji; 

d. zlecenie usunięcia szkód mechanicznych 
warsztatowi serwisowemu zaakceptowanemu 
przez Sprzedającego;

e. dokonanie konserwacji przestrzeni 
zamkniętych zgodnie z regulacjami 
Sprzedającego zawartymi w instrukcji obsługi 
oraz karcie gwarancyjnej, przy uwzględnieniu, 
że pojazdy używane w trudnych warunkach 
np. pojazdy do transportu cementu lub 
wapna, nawozów lub kwasów pokryto 
lakierem kryjącym na bazie żywicy akrylowej 
2K. Niniejsze dotyczy pojazdów do transportu 
mleka, betoniarek, które są regularnie 
czyszczone ługami;

f. poinformowanie Sprzedającego o wadzie 
niezwłocznie po uzyskaniu przez Kupującego 
informacji o istnieniu wady.

iv w odniesieniu do pojazdów dostawczych MAN 
TGE obowiązuje 24 miesięczny okres gwarancji 
liczony od dnia dostarczeniu przedmiotu 
sprzedaży. W przypadku dalszej odsprzedaży 
przedmiotu sprzedaży klientowi końcowemu 
(partnerowi kontraktowemu Kupującego), prawo 
do podnoszenia roszczeń przez Kupującego 
wygasa po upływie 24 miesięcy liczonych od dnia 
dostarczenia przedmiotu sprzedaży klientowi 
końcowemu, zakładając, że dostarczenie do 
klienta końcowego będzie miało miejsce w ciągu 
12 miesięcy od sprzedania przedmiotu sprzedaży 
przez Sprzedającego. Zasady gwarancji odnośnie 
do powłoki lakierniczej pojazdów MAN TGE 

są określone odrębnie w Załączniku nr 1 do 
niniejszych Ogólnych Warunków Gwarancyjnych 
MAN.

v Szczegółowe warunki gwarancji mobilności dla 
pojazdów dostawczych MAN TGE są określone 
w Załączniku nr 1 do niniejszych Ogólnych 
Warunków Gwarancyjnych MAN.

vi Dodatkowo do pozostałych postanowień 
niniejszego artykułu Sprzedający udzieli gwarancji 
na akumulatory wysokonapięciowe zamontowane 
w transporterach oznaczonych jako model 
MAN TGE, obowiązującej przez okres 8 lat, 
licząc od dostawy nabywanego towaru lub na 
przebieg 160 000 km, w zależności od tego, 
które z tych zdarzeń wystąpi jako pierwsze. 
Spadek pojemności akumulatora w okresie 
gwarancji wynika z cech komponentu i dla celów 
gwarancji nie jest uznawany za wadę, o ile taka 
wartość nie spadnie poniżej 70% pojemności 
dostępnej przed upływem wskazanych powyżej 
terminów. Niniejsza gwarancja nie obowiązuje, 
jeżeli uszkodzenie powstało w związku z 
eksploatacją, traktowaniem i/lub konserwacją 
akumulatora wysokonapięciowego niezgodnie 
z instrukcjami użytkowania; niniejsza zasada ma 
w szczególności zastosowanie w odniesieniu do 
prawidłowego ładowania akumulatora

5. Za wady nie uznaje się uszkodzeń produktu 
powstałych wskutek:

a. siły wyższej;

b. działania mechanicznej siły zewnętrznej;

c. nieprzestrzegania instrukcji obsługi;

d. zaniechania przeprowadzania zalecanych lub 
obowiązkowych prac konserwacyjnych lub ich 
nieprofesjonalnej realizacji;

e. nieprofesjonalnych zmian dokonanych 
w częściach;

f. montażu obcych części lub jakichkolwiek 
innych modyfikacji produktu, które nie zostały 
autoryzowane przez Sprzedającego; 

g. normalnego zużycia części produktu, 
w szczególności akumulatorów, okładzin 
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sprzęgła, okładzin hamulcowych, bębnów 
hamulcowych, pasków klinowych, łożysk, 
sprzęgów przyczepowych, sprzęgów siodłowych, 
gum wycieraczek, szkła (uderzenia), żarówek, 
spiralnych przewodów pneumatycznych i kabli 
spiralnych; przy czym Sprzedający decyduje, czy 
dana część produktu jest częścią podlegającą 
normalnemu zużyciu; 

h. niewłaściwego zachowania podczas jazdy;

i. wypadków;

j. pożaru albo eksplozji;

k. użytkowania Produktu niezgodnie z jego 
przeznaczeniem,

l. wykorzystania paliwa niewłaściwej jakości lub 
niewłaściwego rodzaju oraz zaczopowanych lub 
zabrudzonych przewodów paliwowych lub filtrów.

6. Jeśli Kupujący zamówi Produkt zawierający części 
inne, niż produkowane przez Sprzedającego 
lub inne, niż wykorzystuje on do produkcji lub 
serwisowania Produktów, części takie wmontowane 
przez Sprzedającego na życzenie Kupującego, 
nie podlegają gwarancji. Jeśli części, o których 
mowa w zdaniu poprzednim, będą przyczyną wady 
Produktu, gwarancja Produktu zostaje wyłączona. 
Powyższe zasady wyłączenia gwarancji stosuje się 
również, gdy Kupujący złoży zamówienie, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, w przypadku wymiany 
części Produktu objętej gwarancją.

7. Sprzedający ani ASO Sprzedającego nie dokonują 
montażu ani czynności wsparcia montażu 
systemów Dual Fuel, rozumianych jako systemy 
do dozbrojenia w silnikach Diesla, które dodają do 
oleju napędowego gaz przeznaczony do spalania 
w silniku. Sprzedający ani ASO Sprzedającego 
nie prowadzą jakichkolwiek czynności, w tym 
wsparcia, dotyczących przebudowy systemów 
Dual Fuel, ich wymiany, napraw lub konserwacji. 
Kupujący i Sprzedający zgodnie uznają, iż wszystkie 
negatywne skutki lub następstwa wmontowania, 
funkcjonowania i eksploatacji systemu Dual Fuel , jak 
również jego modyfikacji, napraw lub wymiany nie są 
możliwe do przewidzenia. W wypadku wmontowania 
systemu Dual Fuel przez podmiot trzeci na zlecenie 

Kupującego system Dual Fuel nie podlega gwarancji 
MAN. Gwarancja Produktu oraz odpowiedzialność 
Sprzedającego wobec Kupującego, w szczególności 
odpowiedzialność za wady Produktu opisana 
w punkcie rzymskim dwa, oraz odpowiedzialność za 
następstwa niespełniania przez Produkt w związku 
z wmontowaniem Dual Fuel jakichkolwiek norm 
prawych lub technicznych, czy też wymogów 
administracyjnych, skutkujących na przykład 
niedopuszczeniem pojazdu do ruchu nie zostaną 
wyłączone jedynie wówczas, jeżeli wmontowanie 
systemu Dual Fuel lub jego funkcjonowanie, 
eksploatacja, modyfikacja, naprawa lub wymiana nie 
pozostaje w związku z wadą Produktu. W przypadku 
oceny przez Sprzedającego lub ASO Sprzedającego, 
że powstała w Produkcie wada może być powiązana 
z wmontowaniem systemu Dual Fuel na Kupującym 
spoczywa obowiązek wykazania, że stwierdzona 
wada nie jest powiązana z wmontowaniem systemu 
Dual Fuel. Kupujący zrzeka się roszczeń majątkowych 
i niemajątkowych wobec Sprzedającego z tytułu 
wszelkich następstw wmontowania systemu 
Dual Fuel lub jego funkcjonowania, eksploatacji, 
modyfikacji, naprawy lub wymiany, jak również 
zobowiązuje się zwolnić Sprzedającego z wszelkiej 
odpowiedzialności w tym zakresie wobec osób 
trzecich.

II. Odpowiedzialność za wady Produktu
1.  Oprócz odpowiedzialności gwarancyjnej za wady, 

uregulowanej punktem rzymskim jeden, Sprzedający 
nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej, 
to jest: za jakiekolwiek straty pośrednie lub 
bezpośrednie pozostające w związku z wadami 
Produktów lub za utratę korzyści, które Kupujący lub 
podmiot trzeci mógłby osiągnąć, gdyby Sprzedający 
nie wydał Produktu obarczonego wadą, aż do granic 
szkody wyrządzonej umyślnie. Wysokość roszczeń 
gwarancyjnych przysługujących Kupującemu z tytułu 
wad Produktu ograniczona jest do wartości rynkowej 
wadliwej części Produktu z chwili wystąpienia wady. 
Koszty dodatkowe powstałe w związku z realizacją 
usługi gwarancyjnej nie podlegają pokryciu przez 
Sprzedającego.
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2. Kupujący może dochodzić roszczeń z tytułu 
usunięcia wad fizycznych u Sprzedającego 
lub u innych podmiotów, powołanych przez 
Sprzedającego do serwisowania Produktu (ASO); 
w ostatnim przypadku Kupujący musi pisemnie 
poinformować o tym Sprzedającego. 

III. Gwarancja Przedłużona
1.  W trakcie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania 

gwarancji (gwarancji podstawowej) dla całego 
pojazdu Kupujący może zakupić  gwarancję 
przedłużoną obejmującą Produkt (lub jego 
część). Do gwarancji przedłużonej stosuje się 
postanowienia punktu rzymskie jeden i dwa, 
chyba że co innego wynika z postanowień punktu 
niniejszego. Warunkiem uzyskania i zachowania 
ważności gwarancji przedłużonej jest przestrzeganie 
przez Kupującego obowiązków koniecznych do 
zachowania gwarancji podstawowej (przestrzeganie 
instrukcji obsługi, zapewnienie należytego 
i terminowego przeprowadzania zalecanych 
prac konserwacyjnych, użytkowanie Produktu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, brak dokonywania 
nieautoryzowanych przez Sprzedającego zmian lub 
montażu części w Produkcie itp.) 

2.  Kupujący otrzyma od Sprzedającego dodatkowy 
dokument poświadczający objęcie Produktu (lub 
jego części) gwarancją przedłużoną i określający 
wiążące Kupującego szczegółowe warunki 
udzielenia gwarancji przedłużonej. Jednoznaczny 
z dokumentem, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim jest wpis do książki serwisowej, 
obejmujący kod przedłużonej gwarancji, jej czas 
oraz limit przebiegu w kilometrach. Przyjęcie 
dokumentu przez Kupującego jest równoznaczne 
z potwierdzeniem, że został on poinformowany 
o swoich prawach i obowiązkach związanych 
z udzieleniem gwarancji przedłużonej. W przypadku 
wiedzy bądź podejrzenia Kupującego, że 
w Produkcie zaistniała usterka objęta gwarancją 
przedłużoną, jest on zobowiązany zgłosić ten fakt 
niezwłocznie Sprzedającemu i przedstawić Produkt 
do naprawy lub weryfikacji pod rygorem utraty praw 
wynikających z gwarancji. Zgłaszając usterkę objętą 

gwarancją przedłużoną Kupujący zobowiązany jest 
do przedstawienia, bez wcześniejszego wzywania 
przez Sprzedającego, dokumentu, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym. 

3. Prace konserwacyjne dotyczące Produktu są 
definiowane jako „zaplanowana konserwacja” lub 
„niezaplanowana konserwacja”. „Zaplanowana 
konserwacja” (serwisowanie/przegląd) obejmuje 
prace przeprowadzane w związku z upływem 
ustalonego okresu czasu użytkowania Produktu lub 
też przebiegu Produktu – w ramach tego rodzaju 
konserwacji przeprowadzane prace polegają na 
wymianie takich elementów jak filtry oraz olej. 
„Niezaplanowana konserwacja” polega na wymianie 
zużytych części. Za zużyte uważa się części, które 
według ich zwykłej właściwości mają krótką trwałość 
i zużywają się częściej niż kompletny Produkt oraz 
wymagają wymiany w określonych odstępach 
czasu. Jeżeli w trakcie serwisowania/przeglądu 
okaże się, że część została zużyta, a przyczyna 
konieczności jej wymiany nie wynika z wady materiału 
czy winy po stronie producenta, taka część nie jest 
objęta Gwarancją Przedłużoną. Z zastrzeżeniem 
postanowień punktów rzymskie  I – III, częściami 
nieobjętymi Gwarancją Przedłużoną są nadto:

 � baterie i akumulatory,

 � części i elementy jedynie instalowane przez MAN 
a dostarczone przez klienta (w szczególności 
kasowniki, biletomaty, itp.),

 � opony, ciężarki wyważające,

 � okładziny i szczęki hamulcowe,

 � tarcze i bębny hamulcowe,

 � uszczelki,

 � filtry (w szczególności filtr AdBlue, filtr cząstek 
stałych, filtr ciśnieniowy z hydronapędem, filtr 
wentylacyjno-odpowietrzający, filtr wspomagania 
kierownicy, filtr wewnętrzny/przeciwpyłowy, 
filtr paliwa, filtry paliwa/wody dla dodatkowego 
ogrzewania, filtr płynu chłodzącego, filtr do wody 
chłodzącej, suchy/mokry filtr powietrza, filtr oleju),

 � szyby (uszkodzenia fizyczne, mechaniczne, w tym 
przez odłamki i kamienie),
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 � paski klinowe, prążkowane paski klinowe, paski 
zębate,

 � sprzęgło (w zakresie zużycia oraz wad fizycznych),

 � sprzęgło/płyn chłodzący/płyny hydrauliczne 
(których uszkodzenia nie wiążą się z rzeczywistą 
szkodą),

 � oświetlenie (żarówki, lampy),

 � pióra wycieraczek,

 � oleje, smary (w tym używane w trakcie prac 
konserwacyjnych oraz nie są związane 
z rzeczywistą szkodą),

 � części i elementy bezpośrednio związane 
z napędem gazowym (elementy CNG).

Wymiana wyżej wskazanych części/elementów, 
które zostały zużyte na skutek eksploatacji, nie 
podlega Gwarancji Przedłużonej i jest traktowana 
jako „nieplanowana konserwacja” Produktu, której 
wszelkie koszty (w tym koszty serwisowania) 
pokrywa Kupujący.

4. Uszkodzenie wywołane przez część lub element 
nieobjęty Gwarancją Przedłużoną, a skutkujące 
uszkodzeniem Produktu w zakresie podlegającym 
naprawie gwarancyjnej wyłącza możliwość 
skorzystania z Gwarancji Przedłużonej co do 
przedmiotowej naprawy. Niezależnie od powyższego, 
Sprzedający pokrywa wyłącznie koszty naprawy 
Produktów MAN wraz z kosztami dodatkowymi, 
związanymi bezpośrednio i wyłącznie z przedmiotową 
naprawą. Gwarancja Przedłużona nie pokrywa 
kosztów pośrednich, takich jak w szczególności 
odszkodowanie za wygenerowaną zwłokę, czy 
kosztów wynajmu pojazdu  zastępczego a także 
koszty holowania.

5. W przypadku zmiany właściciela Produktu, poprzedni 
właściciel powinien przekazać nowemu właścicielowi 
dokument, o którym mowa w ustępie 2 zdanie 
pierwsze oraz poinformować o obowiązkach 
związanych z udzieleniem gwarancji przedłużonej. 
Sprzedający nie odpowiada gwarancyjnie za skutki 
wynikające z braku poinformowania nowego 
właściciela pojazdu o jego obowiązkach.
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Załącznik 1:

Gwarancja MAN TGE na lakier 

i nadwozie
1. Z zastrzeżeniem poniższych warunków, MAN Truck 

& Bus Polska zapewnia gwarancję na nadwozie 
pojazdów MAN TGE, a w szczególności:

 � 3-letnią gwarancję na wady lakiernicze 

 � oraz 

 � 12-letnią gwarancję na wypadek korozji 
spowodowanej rdzą.

Przez korozję spowodowaną rdzą należy rozumieć 
perforację blachy postępującą od wewnątrz (otwór) 
ku zewnętrznej części nadwozia.

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg z chwilą 
przekazania pojazdu przez MAN Truck & Bus 
Polska lub autoryzowanego partnera handlowego 
MAN pierwszemu kupującemu lub z datą pierwszej 
rejestracji, w zależności od tego, która z tych dat 
przypadnie wcześniej. 

3. W celu realizacji usługi z niniejszej gwarancji, 
wszelkie prace serwisowe muszą być prowadzone 
zgodnie ze specyfikacjami MAN Truck & Bus Polska 
i producenta.

4. W przypadku wystąpienia usterki objętej gwarancją 
muszą być usuwane przez autoryzowany warsztat 
MAN (naprawa).

5. Z zakresu niniejszej gwarancji wyłączone są wszelkie 
reklamacje wobec MAN Truck & Bus Polska 
wykraczające poza zakres naprawy. W szczególności 
niniejsza gwarancja nie uprawnia do dostawy pojazdu 
wolnego od wad (dostawa pojazdu zamiennego). 
Powyższa zasada ma również zastosowanie do usług 
zastępczych, np. zapewnienia pojazdu zastępczego, 
wypłaty odszkodowania za poniesione straty lub 
zadośćuczynienia za niepotrzebnie poniesione 
wydatki. Obejmuje również przypadki, w których 
usterki nie można ostatecznie usunąć w drodze 
naprawy.

6. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw 
jej posiadacza jako Nabywcy pojazdu w stosunku 
do Sprzedającego pojazd z tytułu ewentualnych 
wad, jak również możliwych roszczeń wynikających 
z przepisów o odpowiedzialności za produkt wobec 
MAN Truck & Bus Polska jako producenta pojazdów, 
a także roszczeń wynikających z innych ewentualnych 
gwarancji udzielonych przez producenta.

7. Z niniejszej gwarancji wyłącza się naturalne zużycie, 
tzn. ograniczenia w eksploatacji spowodowane 
standardowym zużyciem i niewynikające z wad 
materiałów lub wykonania.

8. Nadwozia, montaż i demontaż oraz spowodowane 
nimi usterki nie są objęte niniejszą gwarancją. 
Powyższa zasada dotyczy również akcesoriów, które 
nie są montowane lub dostarczane fabrycznie.

9. Reklamacje wobec MAN Truck & Bus Polska z tytułu 
niniejszej gwarancji są ostatecznie wyłączone, 
jeżeli usterka jest spowodowana następującymi 
okolicznościami:

 � Pojazd został wcześniej niewłaściwie naprawiony, 
był niewłaściwie konserwowany lub serwisowany 
przez posiadacza gwarancji lub podmiot trzeci, 
który nie jest autoryzowanym warsztatem MAN; 
lub

 � Postępowano niezgodnie ze specyfikacjami 
dotyczącymi eksploatacji pojazdu, postępowania 
z nim i jego utrzymania (np. z instrukcjami 
użytkowania); lub 

 � Pojazd uległ uszkodzeniu w wyniku interwencji 
podmiotu trzeciego lub zdarzenia zewnętrznego 
(np. wypadku, gradu lub powodzi); lub

 � Dokonano bez uprzedniego zatwierdzenia 
przez MAN Truck & Bus Polska Montażu części 
lub doposażenia pojazdu, lub pojazd został 
doposażony w sposób niedopuszczony przez 
MAN Truck & Bus Polska (np. był tuningowany); 
lub 

 � Pojazd był nieprawidłowo eksploatowany lub 
poddawany nadmiernym obciążeniom (np. brał 
udział w wyścigach samochodowych lub był 
przeładowywany); lub 
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 � Posiadacz gwarancji nie zgłosił usterki 
niezwłocznie; lub 

 � Pomimo wystosowanej prośby, posiadacz 
gwarancji nie umożliwił niezwłocznego 
przeprowadzenia naprawy pojazdu.

10. Reklamacje gwarancyjne są obsługiwane zgodnie 
z następującymi zasadami:

a. Reklamacje z tytułu niniejszej gwarancji można 
realizować wyłącznie w autoryzowanym 
warsztacie MAN, na terytorium EOG 
i w Szwajcarii.

b. Właściwe przeprowadzenie prac serwisowych 
wymaga weryfikacji z zastosowaniem 
dokumentacji konserwacyjnej.

c. W ramach naprawy MAN Truck & Bus Polska 
może, według własnego uznania, albo wymienić 
wadliwą część, albo ją naprawić. Części 
wymienione stają się własnością MAN Truck & 
Bus Polska.

d. Do czasu upływu okresu gwarancji na pojazd 
jej posiadacz może wnosić roszczenia z tytułu 
gwarancji MAN Truck & Bus Polska na części 
montowane, lakierowane lub naprawiane 
w związku z poprawkami.

e. Jeżeli z powodu usterki pojazd jest niezdatny do 
eksploatacji, posiadacz gwarancji ma obowiązek 
skontaktować się z autoryzowanym warsztatem 
MAN, który znajduje się najbliżej i jest gotowy do 
realizacji usługi. Taki warsztat podejmie decyzję, 
czy niezbędne prace będą realizowane na 
miejscu, czy w warsztacie.

Warunki gwarancji mobilności 

dla pojazdów MAN TGE 
1. Gwarancja mobilności 

Do zakupionego pojazdu MAN TGE Sprzedający 
dołącza nieodpłatną gwarancję mobilności, 
stanowiącą o dodatkowych uprawnieniach 
Kupującego, przewidzianych w ramach Ogólnych 
Warunków Gwarancyjnych MAN. 

2. Warunki wstępne realizacji świadczeń z gwarancji 
mobilności 

a. Gwarancja mobilności obowiązuje dla nowych 
pojazdów MAN TGE i udzielana jest na okres 
24 miesięcy od daty jego wydania lub od jego 
pierwszej rejestracji lub po upływie 24 miesięcy 
od dostarczenia Produktu do Sprzedającego, 
w zależności od tego, która z okoliczności 
wystąpi jako pierwsza. Gwarancja mobilności 
może być wydłużana każdorazowo po 
przeprowadzeniu w terminie prac przeglądowych 
przewidzianych w książce serwisowej lub 
w powiadomieniu wysyłanym w kalkulatorze 
przeglądu technicznego przez Autoryzowaną 
Stację Obsługi Sprzedającego (dalej jako 
ASO), zgodnie ze specyfikacjami producenta 
(producent). Gwarancja może być wydłużana 
o kolejny okres 12 miesięcy lub na kolejne 50.000 
km przebiegu. Na warunkach uzgodnionych 
odrębnie przez strony, jej wydłużenie będzie 
również możliwe w przypadku, gdy zaplanowany 
przegląd nie został przeprowadzony lub został 
przeprowadzony przez podmiot inny niż ASO. 
Wydłużenie gwarancji będzie każdorazowo 
uzależnione od usterek, które mogą wpływać na 
stan techniczny pojazdu, usuwanych w ramach 
przeglądu. Jeżeli do ASO nie dotrze przed 
upływem okresu ważności gwarancji mobilności 
zlecenie naprawy takich usterek w pojeździe MAN 
TGE, klient nie będzie mógł dochodzić roszczeń 
z jej tytułu. 

b. Warunkiem korzystania ze świadczeń 
przewidzianych gwarancją mobilności jest 
wykazanie, że pojazd MAN TGE był przez cały 
czas utrzymywany i serwisowany zgodnie 
ze specyfikacjami producenta i że przy 
jego eksploatacji korzystano z oryginalnych 
części zamiennych lub części zamiennych 
o równoważnej jakości oraz ze smarów 
i materiałów eksploatacyjnych dopuszczonych 
przez producenta. 

c. Świadczenia z gwarancji mobilności będą 
realizowane wyłącznie w przypadku awarii 
powodowanych usterką techniczną komponentu 
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(zgodnie z zakresem świadczeń określonym 
w potwierdzeniu zamówienia MAN („reklamacji 
gwarancyjnej”)). Awarie, które nie są powodowane 
uszkodzeniem komponentu, są wyłączone 
z zakresu gwarancji mobilności. Do usterki 
technicznej komponentu dochodzi w wyniku 
nagłej i nieprzewidzianej awarii pojazdu, 
powodującej jego natychmiastowy przestój 
w związku z awarią części mechanicznych lub 
komponentów elektrycznych/elektronicznych 
lub awarią, która zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ruchu drogowego czyni pojazd 
niezdatnym do jazdy. Uznaje się również, że 
awaria miała miejsce, jeżeli istnieje możliwość 
przemieszczenia pojazdu MAN TGE pomimo 
usterki technicznej do innej ASO, jednak 
z przyczyn natury technicznej lub prawnej nie jest 
możliwe prowadzenie pojazdu, co uniemożliwia 
ukończenie zadania transportowego. Uznaje 
się, że awaria nie miała miejsca, jeśli zadanie 
transportowe może zostać wykonane bez 
naruszania przepisów prawa regulujących 
wymagany stan pojazdu. 

d. Usługi są świadczone w ramach gwarancji 
mobilności, jeżeli w przypadku awarii są one 
wykonywane wyłącznie przez ASO. 

e. Jeżeli klient wykryje usterkę lub będzie 
podejrzewał jej wystąpienie (zanim dojdzie 
do awarii), ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ją 
do ASO oraz udostępnić MAN TGE do naprawy. 
W przeciwnym wypadku Sprzedawca zastrzega 
sobie prawo do obciążenia klienta kosztami 
napraw, w części odpowiadającej zaniedbaniu 
klienta i odpowiadającej dodatkowym kosztom 
spowodowanym opóźnieniem. 

f. ASO zastrzega sobie prawo do przyjęcia MAN 
TGE lub też do odesłania pojazdu do innej ASO.

g. Produkt obowiązuje wyłącznie w następujących 
krajach, w których pojazdy MAN TGE są 
sprzedawane jako nowe poprzez sieć sprzedaży 
MAN: Andora, Austria, Belgia, Czechy, Dania, 
Finlandia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, 
Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luxemburg, 
Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, 
Słowenia, Hiszpania, Szwecja oraz Szwajcaria. 

Świadczenia z tytułu gwarancji 

mobilności 
W przypadku reklamacji z gwarancji mobilności 
Sprzedający zwróci koszty świadczeń realizującej je 
ASO. W związku z tym zakres gwarancji mobilności 
obejmuje następujące świadczenia: 

a. Ryczałtową kwotę kosztów przejazdu i usunięcia 
usterki

b. Koszty poniesione przez pojazd pomocy 
drogowej (koszty eksploatacyjne, bez limitu). 

c. Koszty drobnych część wykorzystane przy 
naprawie na miejscu awarii, do kwoty 50,00 EUR. 

d. Pokrycie kosztów profesjonalnego odholowania 
MAN TGE do najbliższej ASO w przypadku, gdy 
pojazdu nie można naprawić na miejscu awarii. 
Jeżeli w wyjątkowej sytuacji pojazd musi zostać 
odholowany do innego warsztatu, wydatki będą 
rozliczane po ich specjalnym zatwierdzeniu przez 
Mobile24. 

e. Jeżeli nie można naprawić pojazdu od ręki 
w ASO, klientowi zostanie wypłacone w ramach 
usług mobilności odszkodowanie opisane 
szczegółowo poniżej. 

i.  Pokrycie kosztów pojazdu zastępczego: 
koszty pojazdu zastępczego będą rozliczane 
w wysokości faktycznie poniesionej, przy 
limicie ustalonym do wysokości 90,00 
EUR z podatkiem VAT dziennie na każdy 
przypadek. Zasadniczo jako pojazd 
zastępczy zapewnia się pojazd użytkowy 
(dostawczy). Pojazd nie musi posiadać 
funkcjonalności MAN TGE. Samochód 
osobowy można udostępniać zamiast 
pojazdu użytkowego wyłącznie na wyraźną 
prośbę klienta. Za okres naprawy będzie 
wypłacane odszkodowanie, przy czym okres 
odszkodowawczy nie może być dłuższy niż 
trzy dni. Ewentualne dodatkowe koszty, na 
przykład za przekroczenie maksymalnego 
dopuszczalnego okresu wynajmu pojazdu, 
koszty paliwa lub wszelkie dodatkowe 
wydatki z tytułu reklamacji, nie są objęte 
zakresem świadczeń z gwarancji mobilności. 
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ii.  Jeżeli brak jest dostępnych pojazdów 
zastępczych i nie jest możliwe zorganizowanie 
dalszej podróży środkami alternatywnymi, 
za każdy utracony dzień klientowi zostanie 
wypłacone ryczałtowe odszkodowanie 
w wysokości 60,00 EUR. Odszkodowanie 
przysługuje przez maksymalny okres 
trzech dni. Jeśli pojazd będzie naprawiany 
w miejscu awarii i naprawa nie zostanie 
pomyślnie zakończona w tym miejscu do 
następnego dnia, nie będzie przysługiwała 
jakakolwiek zryczałtowana rekompensata. 

iii.  Pokrycie kosztów zakwaterowania 
w hotelu: jeżeli naprawy MAN TGE nie 
można zrealizować w dniu awarii i jeżeli 
optymalnym rozwiązaniem jest znalezienie 
zakwaterowania w hotelu zamiast 
udostępniania pojazdu zastępczego czy 
alternatywnego środka transportu do dalszej 
podróży, wówczas koszty zakwaterowania 
będą zwracane. Zwrot kosztów dotyczy 
zakwaterowania samego kierowcy oraz 
wszystkich osób uprawnionych, które w 
chwili awarii podróżowały w MAN TGE jako 
pasażerowie. Koszty zakwaterowania w 
hotelu będą rozliczane za maksymalny okres 
trzech dób na osobę uprawnioną, w kwocie 
faktycznie poniesionych wydatków, przy 
czym w każdym indywidualnym przypadku 
wyłącznie do wysokości 120,00 EUR z 
podatkiem VAT na daną osobę uprawnioną 
na dobę. Zwrot kosztów zakwaterowania w 
hotelu może nastąpić wyłącznie, jeżeli do 
awarii doszło w odległości co najmniej 50 km 
od miejsca zamieszkania/siedziby klienta. 

iv.  Pokrycie kosztów dalszej podróży pociągiem/
samolotem: zwrotowi podlegają koszty 
dalszej podróży samolotem lub pociągiem. 
Koszty podróży obejmują dalszą podróż oraz 
podróż powrotną z miejsca awarii do miejsca 
docelowego lub do miejsca zamieszkania/
siedziby klienta. Koszty będą zwracane do 
ustalonego dla indywidualnego przypadku 

maksymalnego limitu 500,00 EUR z 
podatkiem VAT na osobę uprawnioną. Zwrot 
kosztów może nastąpić wyłącznie, jeżeli do 
awarii doszło w odległości co najmniej 50 km 
od miejsca zamieszkania/siedziby klienta lub 
od miejsca docelowego. 

v.  Pokrycie kosztów dalszej podróży taksówką/ 
lokalnymi środkami transportu publicznego: 
koszty dalszej podróży taksówką/ lokalnymi 
środkami transportu publicznego podlegają 
zwrotowi. Koszty podróży obejmują dalszą 
podróż oraz podróż powrotną z miejsca 
awarii do miejsca docelowego lub do 
miejsca zamieszkania/siedziby. Koszty będą 
zwracane do ustalonego dla indywidualnego 
przypadku maksymalnego pułapu 50,00 EUR 
z VAT. 

vi.  Pokrycie kosztów dostarczenia pojazdu: 
koszty dowozu pojazdu z ASO prowadzącej 
naprawę do miejsca zamieszkania/siedziby 
klienta, po pełnym rozliczeniu naprawy. 
Rozliczane będą koszty doprowadzenia 
pojazdu do miejsca znajdującego się 
w promieniu do 50 km od ASO prowadzącej 
naprawę. 

f. Wyklucza się możliwość łączenia następujących 
usług: 

g. Pojazd zastępczy/zryczałtowane odszkodowanie 
nie może być łączone z innymi usługami 
mobilności wskazanymi w pkt. e iii-vi. 

h. Zakwaterowania w hotelu nie można proponować 
w połączeniu z innymi usługami mobilności 
określonymi w pkt e i oraz ii, a także iv oraz v. 

i. Wszystkie osoby, które w chwili awarii 
podróżowały MAN TGE jako pasażerowie, 
są osobami uprawnionymi w ramach usług 
mobilności określonych w pkt e iii oraz iv. 
Do takich usług nie są uprawnieni pasażerowie 
przewożeni na zasadach komercyjnych. 
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Świadczenia wyłączone z gwarancji 

mobilności 
a. Gwarancja mobilności nie pokrywa kosztów 

konserwacji i napraw przeprowadzanych 
w pojeździe MAN TGE oraz wymiany instalacji, 
urządzeń, zmian i mocowań, chyba że gwarancja 
mobilności wyraźnie wskazuje, że są one 
włączone w jej zakres. 

b. Gwarancja mobilności nie ma zastosowania do 
awarii, za które nie odpowiada Sprzedawca, 
w szczególności nie ma zastosowania do 
szkód i kosztów następczych. Zasada ta ma 
w szczególności zastosowanie do awarii, które są 
wynikiem: 

i.  wypadku, tzn. uszkodzenia spowodowanego 
czynnikiem zewnętrznym; 

ii.  zamierzonego lub poważnego zaniedbania: 
za przypadki poważnego zaniedbania 
można uznać w szczególności wypełnienie 
baku nieprawidłowym lub nieodpowiednim 
rodzajem paliwa, jazdę aż do całkowitego 
opróżnienia baku, wyeksploatowanie 
akumulatora z przyczyn, za które nie 
odpowiada Sprzedający czy też zgubienie lub 
zniszczenie kluczyków; 

iii.  zamierzonych, umyślnych działań lub 
nieprawidłowej eksploatacji; 

iv.  pożaru lub wybuchu; 

v.  działania siły wyższej; 

vi.  uderzeń kamieni; 

vii.  wszelkiego typu działań wojennych, wojny 
domowej, zamieszek wewnętrznych, 
strajków, blokad, konfiskat, innych działań 
państwa lub zastosowania energii jądrowej; 

viii.  udziału w wyścigach lub w treningach 
przygotowawczych do wyścigów; 

ix.  wykorzystania MAN TGE do celów 
niezgodnych z jego przeznaczeniem 
(np. eksploatacji przy nadmiernym, 
niedopuszczanym przez producenta 
obciążeniu osi lub przyczepy); 

x.  niedochowania warunków specyfikacji 
(wymiary i wagi) przewidzianych dla MAN 
TGE; 

xi.  zmian w pierwotnym projekcie pojazdu (np. 
tuningowania, modernizacji lub modyfikacji) 
lub wykorzystania części zamiennych 
i akcesoriów innych producentów 
(np. podwójny system paliwowy), 
niecertyfikowanych (np. w przypadku 
niedochowania wytycznych montażowych 
producenta), niedozwolonych lub 
niedopuszczonych przez wytwórcę; 

xii.  zastosowania wadliwych przyczep lub 
naczep; 

xiii.  wszelkiego rodzaju manipulacji przy 
drogomierzu, tachografie lub rejestratorze 
godzin pracy; 

xiv.  użycia części, które w oczywisty sposób 
wymagają naprawy, chyba że można 
udowodnić, iż uszkodzenie nie powstało 
w wyniku nieprzeprowadzenia naprawy lub że 
usterkę naprawiono prowizorycznie za zgodą 
ASO udzieloną w chwili jej powstania; 

xv.  nieprawidłowej naprawy lub konserwacji, 
jeżeli przyczyną uszkodzenia była taka 
naprawa lub konserwacja; 

xvi.  szkód lub kosztów następczych 
spowodowanych usunięciem wyciekających 
materiałów eksploatacyjnych (np. szkoda 
środowiskowa); 

xvii.  przewożenia określonych towarów lub 
wydatków poniesionych w związku z utratą 
transportowanych przesyłek; 

xviii.  zastosowania określonych opon lub 
określonego wyważania; 

xix.  szkód lub kosztów następczych dla MAN 
TGE spowodowanych uszkodzeniem opon; 

xx.  niedochowania wymogów prawnych, które 
zostały zmienione lub weszły w życie po 
dacie pierwszej rejestracji pojazdu. 
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Procedura obowiązująca przy 

korzystaniu ze świadczeń z gwarancji 

mobilności 
Ze wszystkich świadczeń z gwarancji mobilności 
można korzystać wyłącznie, jeżeli pomoc wzywana 
jest przez ASO lub jeżeli klient prosi o pomoc, 
dzwoniąc na następujący numer Mobile 24: 00800 
66 24 53 24 (00800 MOBILE24) (Numer alternatywny 
+49 180 53 53 53 33 – 8) 

Informacje o poniesionych wydatkach należy, wraz 
z poświadczającymi je dokumentami, przekazać 
do ASO prowadzącej sprawę awarii. ASO rozlicza 
świadczenia ze Sprzedającym i zwraca klientowi 
koszty zaakceptowane w ramach gwarancji 
mobilności. 

Zmiana właściciela 
Gwarancja mobilności jest powiązana z konkretnym 
pojazdem MAN TGE. Obowiązuje po zmianie 
właściciela pojazdu, z zastrzeżeniem spełnienia 
pozostałych warunków wstępnych. 

Właściwe prawo i sąd 
Wszelkie spory wynikające z gwarancji mobilności lub 
z nią związane będą rozstrzygane przez sąd siedziby 
Sprzedającego. Gwarancja mobilności podlega 
prawu polskiemu. 


