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PROCEDURA REKLAMACYJNA ODKURZACZY SAMOJEZDNYCH AGAMA 
 

 
1. Poniższa procedura dotyczy gwarancyjnych reklamacji odkurzaczy samojezdnych marki 

AGAMA, które realizowane są systemie door-to-door. 
 
2. W celu zareklamowania urządzenia niezbędne jest dokonanie zgłoszenia RMA na stronie 

http://rma.fixit.pl. Po dokonaniu zgłoszenia należy wydrukować etykietę RMA oraz 
przykleić w dobrze widocznym miejscu na paczce. Numer RMA musi się również znaleźć 
w dokumentacji wewnątrz paczki, na wypadek uszkodzenia etykiety w transporcie. Jeśli 
przesyłka składa się z kilku paczek, każdą z nich należy oznaczyć taką samą etykietą. 
Przesyłki bez etykiet nie będą przyjmowane. 

 
3. Po zarejestrowaniu reklamacji w systemie internetowym należy oczekiwać na 

potwierdzenie zgłoszenia reklamacyjnego przez serwis a następnie na kuriera, który 
zgłosi się pod podany podczas rejestracji adres celem odbioru przesyłki. 

 
Uwaga: W przypadku gdy kurier nie odbierze przesyłki w ciągu 3. dni roboczych od 
momentu potwierdzenia przez serwis zgłoszenia reklamacyjnego, prosimy o kontakt na 
adres logistyka@fixit.pl.  

 
4. Produkt przesyłany w ramach reklamacji musi być kompletny, czyli zawierać 

reklamowane urządzenie oraz załączane do niego oryginalnie akcesoria (takie jak 
zasilacz, komplet kabli, płyty CD itp.). Niespełnienie tego warunku będzie skutkowało 
odmową przyjęcia produktu w ramach obsługi gwarancyjnej z uwagi na brak możliwości 
pełnego przetestowania urządzenia. 

 
5. Reklamowane urządzenie należy przesyłać odpowiednio zabezpieczone, zapakowane w 

oryginalne opakowanie lub opakowanie zastępcze zapewniające właściwe zabezpieczenie 
podczas transportu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe w 
transporcie oraz będące skutkiem niewłaściwego zabezpieczenia na czas transportu. 

 
6. Każda przesyłka z reklamacją/reklamacjami musi być uzupełniona o: 

• Numer RMA 
• Dokładne dane kontaktowe do osoby zgłaszającej reklamację (niezbędny numer 

telefonu) 
• Dokładny opis usterki oraz warunki, w jakich została stwierdzona 
• Wypełnioną kartę gwarancyjną AGAMA (wzór poniżej) 
• Kopię dowodu zakupu urządzenia (proszę nie przysyłać oryginalnych dowodów 

zakupu) 
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7. Przesyłki realizowane są na koszt AGAMA pod warunkiem, że odbiór od nadawcy nastąpił 
na zlecenie Centrum Serwisowego FixIT. 

 
Uwaga: Przesyłki realizowane za pośrednictwem innych spedytorów na koszt FixIT nie 
będą przyjmowane i będą odsyłane na koszt nadawcy. 

 
8. FixIT dokonuje weryfikacji opisanych usterek i w przypadku potwierdzenia wadliwości 

produktu dokonuje jego naprawy po czym odsyła sprzęt na swój koszt za pośrednictwem 
firmy kurierskiej. 
 

9. Poniższe przypadki nie podlegają naprawie gwarancyjnej: 
 

9.1. Uszkodzenia mechaniczne (np. uszkodzenia obudowy, przecięty lub urwany 
kabel, itp.) 
9.2. Interwencja osób trzecich do wnętrza urządzenia (nie w autoryzowany centrum 
serwisowym) 
9.3. Korzystanie z urządzenia z naruszeniem instrukcji lub niezgodnie z zaleceniamii 
producenta 

 
 
 
Dane adresowe i kontaktowe dla reklamacji odkurzaczy samojezdnych  Agama: 
 

FixIT S.A. 
ul. Szymona Szymonowica 85 
30-396 Kraków 
 
System RMA: http://rma.fixit.pl 

e-mail: agama@fixit.pl  

fax: +48 12 25 44 039 
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