
By skorzystać z Exide Assistance zadzwoń*

0 801 101 250
z telefonu stacjonarnego lub

61 831 98 87
z telefonu komórkowego i stacjonarnego

i podaj swój numer Karty Akumulatora

Życzymy szerokiej drogi i bezawaryjnej podróży!

* nie dotyczy reklamacji akumulatora. Reklamację należy zgłosić 
do punktu sprzedaży, w którym został zakupiony akumulator lub  
do wskazanego przez sprzedawcę punktu serwisowego.

Jeżeli posiadasz akumulator  
EXIDE PREMIUM z pakietem 
Exide Assistance

Adres zbiórki zużytych akumulatorów
Punkt Sprzedaży Detalicznej zakupionego akumulatora
lub producent/dystrybutor: Exide Technologies S.A.

ul. Gdyńska 31/33, 61-016 Poznań, tel. +48 61 87 86 100

INFORMACJA
o zasadach sprzedaży nowych i odbioru zużytych baterii samochodowych kwasowo- 

-ołowiowych, akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowych 
kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych.

Troszcząc się o środowisko naturalne i respektując obowiązujące przepisy, informujemy i zobo-
wiązujemy się do:

1. Przyjmowania nieodpłatnie zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, akumula-
torów samochodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych 
lub akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych, zwanych dalej akumulatorami.

2. Pobierania od kupującego opłaty depozytowej w kwocie:
 30 zł za sztukę baterii samochodowej kwasowo-ołowiowej i  akumulatora samochodowego 

kwasowo-ołowiowego oraz potwierdzenia pobrania tej opłaty, jeżeli przy zakupie akumulatorów 
kupujący nie przekazał zużytych akumulatorów w ilości co najmniej takiej, jak ilość kupowa-
nych przez niego nowych akumulatorów.

3. Zwrotu pobranej opłaty depozytowej oraz potwierdzenia tego zwrotu w terminie 30 dni od dnia 
jej pobrania w przypadku, gdy kupujący przekaże zużyty akumulator. 

Ponadto informujemy, że:

1. Jeżeli zwrot opłaty depozytowej przez sprzedawcę detalicznego, który pobrał opłatę depozyto-
wą jest niemożliwy z powodu likwidacji, upadłości lub przerwy w wykonywanej działalności, 
wówczas do zwrotu pobranej opłaty depozytowej oraz nieodpłatnego przyjęcia zużytego aku-
mulatora zobowiązany jest podmiot wprowadzający akumulatory w terminie 45 dni od daty ich 
sprzedaży. Wprowadzający realizuje ten obowiązek poprzez zorganizowane przez siebie punkty 
zbierania zużytych akumulatorów.

2. Potwierdzenie pobrania i  zwrotu opłaty depozytowej, o  której mowa w pkt. 2, następuje na 
dokumentach potwierdzających pobranie opłaty depozytowej oraz zwrot opłaty depozytowej.

3. Dokumenty potwierdzające pobranie opłaty depozytowej oraz zwrot opłaty depozytowej będą 
przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.

4. Informacja o punktach zbierania zużytych baterii i  zużytych akumulatorów zorganizowanych 
przez wprowadzającego, dotycząca konkretnej marki, zawarta jest w karcie gwarancyjnej baterii 
lub akumulatora (infolinia, numery telefonów, adres).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U.79 poz. 666 art. 54.p. 
1-5,art. 55 p.1.) Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1060, z 2013 r. poz. 21, z 2014 r. poz. 1322.

Informację przygotowano pod patronatem  
Stowarzyszenia Producentów i Importerów Akumulatorów i Baterii w Polsce

NAZWA I ADRES FIRMY GWARANTA:
(pieczęć firmowa)

Użytkownik:

Opis wady:

Napięcie bez obciążenia (V):

Gęstość elektrolitu (g/cm3):

Wygląd zewnętrzny:

Decyzja Gwaranta lub upoważnionego punktu serwisowego:

KARTA GWARANCYJNA

WYGRYWASZ
NA STARCIE

exide.com

...zadzwoń do nas.

Przybędziemy  
z bezpłatną pomocą 
uruchomienia 
Twojego pojazdu. 

gdziekolwiek  
w Polsce będziesz 

miał problem  
z uruchomieniem 

swojego auta... 

Czuwamy 
24 godziny na dobę, 

7 dni w tygodniu.

WYPEŁNIĆ  
W PRZYPADKU 
REKLAMACJI

DATA PIECZĘĆ I PODPIS



Exide – Powering the World Forward – historia i skala działalności w połączeniu z mentalnością 
start-up sprawiają, że Exide jest właściwym wyborem dla klientów, którzy oczekują od firmy czegoś 
więcej niż tylko bycia dostawcą akumulatorów.

Zasady przedstawione w Instrukcji Użytkowania i Bezpieczeństwa dołączone do akumulatora 
pozwolą Państwu prawidłowo użytkować akumulator i zapewnić optymalny okres jego eksploatacji.

Kartę gwarancyjną należy wypełnić czytelnie długopisem lub atramentem. Wszelkie zmiany, 
poprawki, wymazania na karcie gwarancyjnej, zwłaszcza dotyczące oznakowania akumulatora oraz 
daty sprzedaży, powodują utratę praw gwarancyjnych. W przypadku zniszczenia lub zgubienia karty 
gwarancyjnej nie wystawia się jej duplikatu.

Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej.

WARUNKI GWARANCJI:
1. Producent potwierdza dobrą jakość i prawidłowe działanie akumulatora.
2. Okres gwarancji (od daty sprzedaży akumulatora) wynosi:
 a) 24 miesiące* – dla akumulatorów EXIDE AGM, EFB, Start-Stop Auxiliary 

do pojazdów wykorzystywanych jako samochody osobowe,
 b) 36 miesięcy* – dla akumulatorów EXIDE PREMIUM do pojazdów wykorzysty-

wanych jako samochody osobowe,
 c) 24 miesiące* – dla akumulatorów EXIDE EXCELL i CLASSIC do pojazdów 

wykorzystywanych jako samochody osobowe,
 d) 24 miesiące – dla akumulatorów EXIDE StrongPRO do pojazdów użytkowych.
 e) 18 miesięcy – dla akumulatorów EXIDE EndurancePRO, Endurance+PRO GEL, 

PowerPRO, PowerPRO Agri&Construction, StartPRO do pojazdów użytkowych,
 f) 24 miesiące – dla akumulatorów EXIDE MARINE & LEISURE do łodzi, pojazdów 

rekreacyjnych i innych zastosowań specjalnych,
 g) 12 miesięcy – dla akumulatorów EXIDE MOTORBIKE & SPORT do motocykli, 

skuterów, quadów, sprzętu ogrodniczego.
* Dla pojazdów użytkowanych zawodowo jako TAXI, pojazdów policyjnych, karetek pogotowia oraz 

innych pojazdów, w których występuje częste rozładowanie i ładowanie akumulatora, okres gwa-
rancyjny wynosi 18 miesięcy.

3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wady akumulatora, reklamację 
należy zgłosić do punktu sprzedaży, w którym został zakupiony lub wskazanego 
przez sprzedawcę punktu serwisowego.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona pod warunkiem wykorzystania akumulatora 
zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Użytkowania i Bezpieczeństwa 
oraz przedstawienia prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz 
z reklamowanym akumulatorem.

5. W przypadku stwierdzenia zasadności (uznania) zgłoszonej reklamacji zapewnia 
się wymianę akumulatora na nowy.

6. Gwarancją nie są objęte i powodują jej utratę:
 6.1. wszelkie uszkodzenia mechaniczne i  termiczne akumulatora spowodowane 

niewłaściwą eksploatacją np. zamarznięcie elektrolitu w  rozładowanym 
akumulatorze,

 6.2. samowolne naprawy, przeróbki lub zmiany oraz niezgodny z instrukcją montaż 
akumulatora w pojeździe,

 6.3. nieprzestrzeganie zaleceń instrukcji przy uruchomieniu, obsłudze, konserwacji, 
eksploatacji i przechowywaniu akumulatora,

 6.4. zasiarczenie ogniw w akumulatorze spowodowane niewłaściwą eksploatacją,

 6.5. uszkodzenia płyt/masy czynnej w ogniwach akumulatora spowodowane 
niewłaściwą eksploatacją np. błędami w działaniu instalacji elektrycznej 
pojazdu lub nieprawidłowym procesem doładowania akumulatora 
z  zewnętrznego źródła (prostownik), niewłaściwym doborem akumulatora, 
poddania akumulatora zbyt dużym obciążeniom,

 6.6. głębokie rozładowanie akumulatora (napięcie spoczynkowe poniżej 8 V).
7. Nie podlega reklamacji akumulator, którego niesprawnością jest tylko stan 

nienaładowania.
8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Na czas rozpatrzenia reklamacji firma nie wydaje akumulatorów zastępczych.
10. Akumulatory EXIDE PREMIUM, AGM, EFB, Start-Stop Auxiliary, MARINE & LEISURE, 

START AGM, DUAL AGM, EQUIPMENT GEL, Li-Ion EXIDE MOTORBIKE & SPORT GEL, 
AGM Ready i AGM, Equipment Li-Ion są szczelnie zamknięte. Próba otwarcia grozi 
uszkodzeniem i utratą gwarancji.

11. Należy zawsze wymieniać oryginalnie zamontowany akumulator na nowy o tej samej 
technologii (konwencjonalnej, EFB, AGM, GEL, Li-Ion) aby zapewnić właściwą 
funkcjonalność i działanie.

WARUNKI PAKIETU EXIDE ASSISTANCE:
(dotyczy tylko akumulatorów gamy EXIDE Premium)

1. Pakietem EXIDE Assistance objęte są akumulatory z  linii asortymentowej EXIDE 
Premium, a uprawnionymi do korzystania z tego Pakietu jest Nabywca lub jakikolwiek 
inny użytkownik akumulatora, zwany dalej „Klientem”, w okresie 3 lat od daty zakupu 
akumulatora.

2. Nabywca w momencie zakupu akumulatora EXIDE Premium otrzyma od sprzedawcy 
Kartę Gwarancyjną, zawierającą Warunki Pakietu EXIDE Assistance. Numer Karty 
Gwarancyjnej akumulatora EXIDE Premium jest jednocześnie numerem Pakietu 
EXIDE Assistance.

3. Podstawę do skorzystania z  Pakietu EXIDE Assistance stanowi posiadanie 
w momencie zgłoszenia unieruchomienia pojazdu wskutek awarii zamontowanego 
w  pojeździe akumulatora ważnej, prawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej 
akumulatora EXIDE Premium oraz okazanie jej serwisantowi po przyjeździe.

4. Pakiet EXIDE Assistance obejmuje, w  razie zgłoszenia unieruchomienia 
pojazdu wskutek awarii zamontowanego w  pojeździe akumulatora do Centrum 
Zgłoszeniowego, maksymalnie dwukrotną (w  okresie obowiązywania pakietu) 
bezpłatną pomoc drogową na terenie Polski, przez 24 godziny na dobę według zasad 
określonych w pkt. 7 niniejszych Warunków.

5. Przed rozpoczęciem eksploatacji akumulatora Klient winien zapoznać się 
z warunkami i uwagami dotyczącymi prawidłowych zasad eksploatacji akumulatora, 
zawartymi w Instrukcji Użytkowania i Bezpieczeństwa dołączonej do produktu.

6. W przypadku stwierdzenia unieruchomienia pojazdu wskutek awarii zamontowanego 
w pojeździe akumulatora objętego Pakietem, Klient, celem skorzystania z pomocy 
drogowej, winien skontaktować się z Centrum Zgłoszeniowym EXIDE Assistance 
pod numerami telefonicznymi: 0 801 101 250 z  telefonu stacjonarnego lub  
61 831 98 87 z telefonu komórkowego i stacjonarnego oraz podać numer Pakietu 
EXIDE Assistance (seria i numer karty).

7. Proces obsługi Klientów w ramach Pakietu obejmuje:
 a. Przyjęcie zgłoszenia awarii w Centrum Zgłoszeniowym EXIDE Assistance oraz 

podanie przewidywanego czasu dojazdu serwisanta do Klienta.
 b. Przyjazd serwisanta na miejsce zdarzenia, weryfikacja możliwości skorzystania 

z  bezpłatnej pomocy poprzez potwierdzenie posiadania zamontowanego 
w pojeździe akumulatora linii EXIDE Premium wraz z ważną Kartą Gwarancyjną 
akumulatora EXIDE Premium oraz ilości wcześniejszych bezpłatnych interwencji 
zanotowanych w systemie operatora (w przypadku stwierdzenia nieważnej lub 
nieprawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej akumulatora EXIDE Premium, 
jej braku, braku zamontowanego w pojeździe akumulatora linii EXIDE Premium 
lub odnotowanych wcześniejszych 2 bezpłatnych interwencji, serwisant 
poinformuje Klienta o możliwości skorzystania z  odpłatnej pomocy drogowej 
według aktualnej taryfy opłat serwisanta).

 c. W  przypadku pozytywnej weryfikacji, przeprowadzenie diagnozy przyczyny 
unieruchomienia pojazdu.

 d. W  przypadku stwierdzenia przez serwisanta, że przyczyną unieruchomienia 
pojazdu był akumulator, dokonanie bezpłatnego usprawnienia pojazdu, o ile jest 
to technicznie możliwe.

8. EXIDE Assistance zastrzega sobie prawo do ewentualnego naliczenia kosztów 
przyjazdu serwisanta, przeprowadzenia diagnozy oraz usprawnienia pojazdu, jeżeli 
przyjęte zgłoszenie nie spełnia niniejszych Warunków Pakietu EXIDE Assistance.

9. Centrum Zgłoszeniowe EXIDE Assistance przyjmuje również zgłoszenia w zakresie 
odpłatnej pomocy drogowej w przypadku jakiejkolwiek innej, poza akumulatorem, 
awarii pojazdu lub wypadku. Wysokość opłat w zakresie odpłatnej pomocy drogowej 
ustalana jest w momencie przyjmowania zgłoszenia przez Centrum Zgłoszeniowe 
EXIDE Assistance.



...zadzwoń do nas.

Przybędziemy  
z bezpłatną pomocą 
uruchomienia 
Twojego pojazdu. 

gdziekolwiek  
w Polsce będziesz 

miał problem  
z uruchomieniem 

swojego auta... 

Czuwamy 
24 godziny na dobę, 

7 dni w tygodniu.

Jeżeli posiadasz akumulator  
CENTRA FUTURA z pakietem 
Exide Assistance

Adres zbiórki zużytych akumulatorów
Punkt Sprzedaży Detalicznej zakupionego akumulatora
lub producent/dystrybutor: Exide Technologies S.A.,

ul. Gdyńska 31/33, 61-016 Poznań, tel. +48 61 87 86 100, www.exide.pl

INFORMACJA
o zasadach sprzedaży nowych i odbioru zużytych baterii samochodowych kwasowo- 

-ołowiowych, akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowych 
kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych.

Troszcząc się o środowisko naturalne i respektując obowiązujące przepisy informujemy i zobo-
wiązujemy się do:

1. Przyjmowania nieodpłatnie zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, akumula-
torów samochodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych 
lub akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych, zwanych dalej akumulatorami.

2. Pobierania od kupującego opłaty depozytowej w kwocie:
 30 zł za sztukę baterii samochodowej kwasowo-ołowiowej i  akumulatora samochodowego 

kwasowo-ołowiowego oraz potwierdzenia pobrania tej opłaty, jeżeli przy zakupie akumulatorów 
kupujący nie przekazał zużytych akumulatorów w ilości co najmniej takiej, jak ilość kupowa-
nych przez niego nowych akumulatorów.

3. Zwrotu pobranej opłaty depozytowej oraz potwierdzenia tego zwrotu w terminie 30 dni od dnia 
jej pobrania w przypadku, gdy kupujący przekaże zużyty akumulator. 

Ponadto informujemy, że:

1. Jeżeli zwrot opłaty depozytowej przez sprzedawcę detalicznego, który pobrał opłatę depozyto-
wą, jest niemożliwy z powodu likwidacji, upadłości lub przerwy w wykonywanej działalności, 
wówczas do zwrotu pobranej opłaty depozytowej oraz nieodpłatnego przyjęcia zużytego aku-
mulatora zobowiązany jest podmiot wprowadzający akumulatory w terminie 45 dni od daty ich 
sprzedaży. Wprowadzający realizuje ten obowiązek poprzez zorganizowane przez siebie punkty 
zbierania zużytych akumulatorów.

2. Potwierdzenie pobrania i  zwrotu opłaty depozytowej, o  której mowa w pkt. 2, następuje na 
dokumentach potwierdzających pobranie opłaty depozytowej oraz zwrot opłaty depozytowej.

3. Dokumenty potwierdzające pobranie opłaty depozytowej oraz zwrot opłaty depozytowej będą 
przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.

4. Informacja o punktach zbierania zużytych baterii i  zużytych akumulatorów zorganizowanych 
przez wprowadzającego dotycząca konkretnej marki, zawarta jest w karcie gwarancyjnej baterii 
lub akumulatora (infolinia, numery telefonów, adres).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U.79 poz. 666 art. 54.p. 
1-5,art. 55 p.1.) Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1060, z 2013 r. poz. 21, z 2014 r. poz. 1322.

Informację przygotowano pod patronatem  
Stowarzyszenia Producentów i Importerów Akumulatorów i Baterii w Polsce

NAZWA I ADRES FIRMY GWARANTA:
(pieczęć firmowa)

Użytkownik:

Opis wady:

Napięcie bez obciążenia (V):

Gęstość elektrolitu (g/cm3):

Wygląd zewnętrzny:

Decyzja Gwaranta lub upoważnionego punktu serwisowego:

KARTA GWARANCYJNA

By skorzystać z Exide Assistance, zadzwoń*

0 801 101 250
z telefonu stacjonarnego lub

61 831 98 87
z telefonu komórkowego i stacjonarnego

i podaj swój numer Karty Akumulatora

Życzymy szerokiej drogi i bezawaryjnej podróży!

exide.com

Powered by

* nie dotyczy reklamacji akumulatora. Reklamację należy zgłosić  
do punktu sprzedaży, w którym został zakupiony akumulator lub  
do wskazanego przez sprzedawcę punktu serwisowego.

WYPEŁNIĆ  
W PRZYPADKU 
REKLAMACJI

DATA PIECZĘĆ I PODPIS



Exide – Powering the World Forward – historia i skala działalności w połączeniu z mentalnością 
start-up sprawiają, że Exide jest właściwym wyborem dla klientów, którzy oczekują od firmy czegoś 
więcej niż tylko bycia dostawcą akumulatorów.

Zasady przedstawione w Instrukcji Użytkowania i Bezpieczeństwa dołączone do akumulatora 
pozwolą Państwu prawidłowo użytkować akumulator i zapewnić optymalny okres jego eksploatacji.

Kartę gwarancyjną należy wypełnić czytelnie długopisem lub atramentem. Wszelkie zmiany, 
poprawki, wymazania na karcie gwarancyjnej, zwłaszcza dotyczące oznakowania akumulatora oraz 
daty sprzedaży, powodują utratę praw gwarancyjnych. W przypadku zniszczenia lub zgubienia karty 
gwarancyjnej nie wystawia się jej duplikatu.

Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej.

WARUNKI GWARANCJI:
1. Producent potwierdza dobrą jakość i prawidłowe działanie akumulatora.
2. Okres gwarancji (od daty sprzedaży akumulatora) wynosi:
 a) 24 miesiące* – dla akumulatorów CENTRA AGM, EFB, Start-Stop Auxiliary, 

do pojazdów wykorzystywanych jako samochody osobowe,
 b) 36 miesięcy* – dla akumulatorów CENTRA FUTURA do pojazdów wykorzysty-

wanych jako samochody osobowe,
 c) 24 miesiące* – dla akumulatorów CENTRA PLUS, STANDARD do pojazdów 

wykorzystywanych jako samochody osobowe,
 d) 24 miesiące – dla akumulatorów CENTRA StrongPRO do pojazdów użytkowych,
 e) 18 miesięcy – dla CENTRA EndurancePRO, Endurance+PRO GEL PowerPRO, 

PowerPRO Agri&Construction, StartPRO do pojazdów użytkowych.
* Dla pojazdów użytkowanych zawodowo jako TAXI, pojazdów policyjnych, karetek pogotowia oraz 

innych pojazdów, w których występuje częste rozładowanie i ładowanie akumulatora, okres gwa-
rancyjny wynosi 18 miesięcy.

3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wady akumulatora, reklamację 
należy zgłosić do punktu sprzedaży, w którym został zakupiony lub wskazanego 
przez sprzedawcę punktu serwisowego.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona pod warunkiem wykorzystania akumulatora 
zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Użytkowania i Bezpieczeństwa 
oraz przedstawienia prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz 
z reklamowanym akumulatorem.

5. W przypadku stwierdzenia zasadności (uznania) zgłoszonej reklamacji zapewnia 
się wymianę akumulatora na nowy.

6. Gwarancją nie są objęte i powodują jej utratę:
 6.1. wszelkie uszkodzenia mechaniczne i  termiczne akumulatora spowodowane 

niewłaściwą eksploatacją, np. zamarznięcie elektrolitu w  rozładowanym 
akumulatorze,

 6.2. samowolne naprawy, przeróbki lub zmiany oraz niezgodny z instrukcją montaż 
akumulatora w pojeździe,

 6.3. nieprzestrzeganie zaleceń instrukcji przy uruchomieniu, obsłudze, konserwacji, 
eksploatacji i przechowywaniu akumulatora,

 6.4. zasiarczenie ogniw w akumulatorze spowodowane niewłaściwą eksploatacją,
 6.5. uszkodzenia płyt/masy czynnej w ogniwach akumulatora spowodowane 

niewłaściwą eksploatacją np. błędami w działaniu instalacji elektrycznej 
pojazdu lub nieprawidłowym procesem doładowania akumulatora 

z  zewnętrznego źródła (prostownik), niewłaściwym doborem akumulatora, 
poddania akumulatora zbyt dużym obciążeniom, 

 6.6. głębokie rozładowanie akumulatora (napięcie spoczynkowe poniżej 8 V).
7. Nie podlega reklamacji akumulator, którego niesprawnością jest tylko stan 

nienaładowania.
8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Na czas rozpatrzenia reklamacji firma nie wydaje akumulatorów zastępczych.
10. Akumulatory CENTRA FUTURA, AGM i EFB, Start-Stop Auxiliary, są szczelnie 

zamknięte. Próba otwarcia grozi uszkodzeniem i utratą gwarancji.
11. Należy zawsze wymieniać oryginalnie zamontowany akumulator na nowy o tej 

samej technologii (konwencjonalnej, EFB, AGM, GEL, Li-Ion), aby zapewnić 
właściwą funkcjonalność i działanie.

WARUNKI PAKIETU EXIDE ASSISTANCE:
(dotyczy tylko akumulatorów gamy CENTRA Futura)

1. Pakietem EXIDE Assistance objęte są akumulatory z linii asortymentowej CENTRA 
Futura, a uprawnionymi do korzystania z tego Pakietu jest Nabywca lub jakikolwiek 
inny użytkownik akumulatora, zwany dalej „Klientem”, w okresie 3 lat od daty zakupu 
akumulatora.

2. Nabywca w momencie zakupu akumulatora CENTRA Futura otrzyma od sprzedawcy 
Kartę Gwarancyjną, zawierającą Warunki Pakietu EXIDE Assistance. Numer Karty 
Gwarancyjnej akumulatora CENTRA Futura jest jednocześnie numerem Pakietu 
EXIDE Assistance.

3. Podstawę do skorzystania z  Pakietu EXIDE Assistance stanowi posiadanie 
w momencie zgłoszenia unieruchomienia pojazdu wskutek awarii zamontowanego 
w  pojeździe akumulatora ważnej, prawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej 
akumulatora CENTRA Futura oraz okazanie jej serwisantowi po przyjeździe.

4. Pakiet EXIDE Assistance obejmuje, w  razie zgłoszenia unieruchomienia 
pojazdu wskutek awarii zamontowanego w  pojeździe akumulatora do Centrum 
Zgłoszeniowego, maksymalnie dwukrotną (w  okresie obowiązywania pakietu) 
bezpłatną pomoc drogową na terenie Polski, przez 24 godziny na dobę według zasad 
określonych w pkt 7 niniejszych Warunków.

5. Przed rozpoczęciem eksploatacji akumulatora Klient winien zapoznać się 
z warunkami i uwagami dotyczącymi prawidłowych zasad eksploatacji akumulatora, 
zawartymi w Instrukcji Użytkowania i Bezpieczeństwa dołączonej do produktu.

6. W przypadku stwierdzenia unieruchomienia pojazdu wskutek awarii zamontowanego 
w pojeździe akumulatora objętego Pakietem, Klient, celem skorzystania z pomocy 
drogowej, winien skontaktować się z Centrum Zgłoszeniowym EXIDE Assistance 
pod numerami telefonicznymi: 0 801 101 250 z  telefonu stacjonarnego lub  
61 831 98 87 z telefonu komórkowego i stacjonarnego oraz podać numer Pakietu 
EXIDE Assistance (seria i numer karty).

7. Proces obsługi Klientów w ramach Pakietu obejmuje:
 a. Przyjęcie zgłoszenia awarii w Centrum Zgłoszeniowym EXIDE Assistance oraz 

podanie przewidywanego czasu dojazdu serwisanta do Klienta.
 b. Przyjazd serwisanta na miejsce zdarzenia, weryfikacja możliwości skorzystania 

z  bezpłatnej pomocy poprzez potwierdzenie posiadania zamontowanego 
w pojeździe akumulatora linii CENTRA Futura wraz z ważną Kartą Gwarancyjną 
akumulatora CENTRA Futura oraz ilości wcześniejszych bezpłatnych interwencji 
zanotowanych w  systemie operatora (w  przypadku stwierdzenia nieważnej 
lub nieprawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej akumulatora CENTRA 
Futura, jej braku, braku zamontowanego w pojeździe akumulatora linii CENTRA 
Futura lub odnotowanych wcześniejszych 2 bezpłatnych interwencji, serwisant 
poinformuje Klienta o możliwości skorzystania z odpłatnej pomocy drogowej, 
według aktualnej taryfy opłat serwisanta).

 c. W  przypadku pozytywnej weryfikacji, przeprowadzenie diagnozy przyczyny 
unieruchomienia pojazdu.

 d. W  przypadku stwierdzenia przez serwisanta, że przyczyną unieruchomienia 
pojazdu był akumulator dokonanie bezpłatnego usprawnienia pojazdu, o ile jest 
to technicznie możliwe.

8. EXIDE Assistance zastrzega sobie prawo do ewentualnego naliczenia kosztów 
przyjazdu serwisanta, przeprowadzenia diagnozy oraz usprawnienia pojazdu, jeżeli 
przyjęte zgłoszenie nie spełnia niniejszych Warunków Pakietu EXIDE Assistance.

9. Centrum Zgłoszeniowe EXIDE Assistance przyjmuje również zgłoszenia w zakresie 
odpłatnej pomocy drogowej w przypadku jakiejkolwiek innej, poza akumulatorem, 
awarii pojazdu lub wypadku. Wysokość opłat w zakresie odpłatnej pomocy drogowej 
ustalana jest w momencie przyjmowania zgłoszenia przez Centrum Zgłoszeniowe 
EXIDE Assistance.


