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KARTA KAUCYJNA DO ZLECENIA NR  ……………….… 

1. Przy zakupie części wymiennej została doliczona kaucja na poczet zwrotu podzespołu/rdzenia.  

2. Kwota kaucji za każdą sztukę podzespołu/rdzenie wynosi ………….…..... brutto PLN. 

3. W celu jak najszybszego zwrócenia pobranej kaucji prosimy o odesłanie starego/używanego rdzenia na adres 

Bosch Service Dariusz Pawlik ul. Komisji Edukacji Narodowej 20, 37-450 Stalowa Wola. 

4. Niniejszą kartę kaucyjną należy włożyć do paczki z rdzeniem lub w przypadku przesyłki zwrotnej, wysłać na adres 

mailowy logistyka@wtryskiwacz.com. Wysyłka z rdzeniem odbywa się na koszt Kupującego. 

5. Brak karty kaucyjnej lub brak właściwych danych kontaktowych, uniemożliwiających identyfikację przesyłki, 

pozostanie bez rozpatrzenia.  

6. Przesyłka z rdzeniem kaucyjnym powinna być spakowana w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem w 

transporcie, zalecamy wypełnianie paczki folią bąbelkową, stosowanie podwójnych opakowań, wypełnianie 

wolnych przestrzeni uniemożliwiających przemieszczanie się zawartości paczki, szczególne zabezpieczanie 

elementów wystających np. nastawników w turbosprężarkach, czujników w pompach i filtrach cząstek stałych.  

7. Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji rdzeni poprzez ich rozbiórkę. 

8. Po pozytywnej weryfikacji wyślemy do Państwa na wskazany adres mailowy korektę dokumentu sprzedaży wraz 

z dalszą instrukcją. 

WARUNKI ZWROTU KAUCJI 

1. Zwracany używany rdzeń nie nadający się do użytku ze względu na jego wypracowanie (naturalne zużycie w 

procesie eksploatacji) musi nadawać się do ponownej regeneracji i tylko w takim przypadku kwota kaucji 

zostanie zwrócona Kupującemu. 

2. Kupujący zobowiązany jest w terminie 3 miesięcy od daty zakupu, do zwrotu starego/używanego rdzenia. 

3. Rdzeń musi posiadać ten sam numer co część zakupiona lub numer zamienny. 

4. KAUCJA NIE ZOSTANIE ZWRÓCONA W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH: 

- rdzeń posiada uszkodzoną etykietę uniemożliwiającą identyfikację numeru części, nie posiada tabliczki 

znamionowej lub nieczytelny numer na rdzeniu lub tabliczce znamionowej  

- rdzeń posiada uszkodzenia, w tym mechaniczne tj: pęknięcia, zgniecenia, nadłamania, deformacje korpusu i 

widocznych elementów rdzenia, a w szczególności: 

- w przypadku turbosprężarek – popękana muszla ssąca i wydechowa, uszkodzony kolektor wydechowy pod 

zaworem upustowym, uszkodzony siłownik, uszkodzona kostka siłownika lub potencjometr siłownika, duży 

luz zaworu upustowego, wżery pod zaworem, nieodpowiedni nastawnik 

- w przypadku pomp – uszkodzony korpus i kołnierz, uszkodzenia elektryczne, króćców dolotowych i 

powrotnych, zatarta sekcja tłoczącą w korpusie lub/i głowicy, zatarta/uszkodzona flansza lub korpus, 
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uszkodzony lub brak czujnika temperatury paliwa, brak zwężki Venturiego, uszkodzony zawór lub inny niż 

dedykowany, uszkodzony gwint  

- w przypadku pompowtryskiwaczy – uszkodzony tłok główny, zerwane zabezpieczenie, uszkodzona cewka, 

stopiona końcówka, uszkodzony korpus w miejscu uszczelnienia z głowicą 

- w przypadku wtryskiwaczy - uszkodzona cewka, króciec, stopiona końcówka 

- w przypadku filtrów cząstek stałych - ślady sadzy i czarne punkty od strony wylotowej, ślady przebarwień 
termicznych na obudowie, stopienia rdzenia i zaolejenia, z pęknięciami, rozwarstwieniami i ubytkami, z 
wkładem filtra niestabilnie osadzonym w obudowie 

- rdzeń jest niekompletny, rozmontowany i brakuje jakiegokolwiek elementu 

- rdzeń nie jest złożony w jedną całość tj. został wysłany rozebrany na elementy składowe/części  

- rdzeń posiada głęboką korozję, głębokie rysy, wyżłobienia, 

5. TYTUŁEM ZWROTU KAUCJI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE NASTĘPUJĄCE RDZENIE: 

- turbosprężarki przerabiane (tzw hybrydy) 

- wtryskiwacze Siemens z rezystancją cewki niemieszczącej się w przedziale 170-200 Ω 

6. Dostarczony przez Kupującego rdzeń niespełniający warunków zwrotu kaucji może zostać indywidualnie 

wyceniony. Kupujący otrzyma zwrot kwoty wskazanej w wycenie jeśli ją zaakceptuje.  

8. W przypadku braku odpowiedzi w terminie 7 dni, zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania i 

przechowywania rdzenia do 1 miesiąca, który nie przeszedł weryfikacji do zwrotu kaucji, a następnie do 

utylizacji. 

7. W przypadku nie zaakceptowania wyceny, rdzeń podlega zwrotowi do Kupującego na jego koszt, a kaucja nie 

zostaje zwrócona, a w przypadku braku zgody na odesłanie rdzenia, zastrzegamy sobie prawo do utylizacji. 

9. W celu przyspieszenia procedury zwrotu kaucji prosimy o podanie: 

- adresu mailowego  …………………………………………..………………  

- nr telefonu   ………………………………………...……….……….. 

- nr zwracanego rdzenia ………………………………………..…………………. 

- ilość zwracanych sztuk  ………………………………………….……………….. 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zwrotu kaucji 

 

………………………………………………………………….. 
Data i podpis kupującego 


