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PROCEDURA REKLAMACYJNA SPRZĘTU LOGITECH I LABTEC  
DLA UśYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH 

 
 

Firma Logitech, dbając o zadowolenie swoich Klientów, stworzyła moŜliwość składania 
zapytań technicznych oraz reklamowania produktów w firmie FixIT S.A.  
Niniejszy dokument przybliŜa uŜytkownikom zasady postępowania reklamacyjnego 
w przypadku wystąpienia problemów w uŜytkowaniu sprzętu marki Logitech. 

UŜytkownik urządzenia Logitech, które uległo awarii, ma moŜliwość złoŜenia reklamacji 
postępując zgodnie z poniŜszą procedurą. Niemniej jednak preferowaną drogą 
zareklamowania sprzętu jest zgłoszenie się do sprzedawcy, u którego został on 
zakupiony. 

W przypadku stwierdzenia wadliwego działania urządzenia Logitech, pierwszym krokiem, 
który powinien zostać wykonany jest kontakt ze wsparciem technicznym Logitech, który jest 
moŜliwy m.in. w języku polskim na dwa sposoby: 
 

• kontakt telefoniczny: 
- 00 800 441 17 19 – wszystkie urządzenia 
- 00 800 441 18 33 – piloty uniwersalne Harmony 

 
• kontakt e-mailowy (po zalogowaniu się na stronie): 
http://logitech-pl-emea.custhelp.com/app/ask  
  

PowyŜsze numery telefonów są czynne w godzinach od 9:00 do 18:00. Odpowiedzi 
na zapytania e-mailowe są udzielane w dni robocze.  

Jeśli próba zdalnego rozwiązania problemu nie powiedzie się, inŜynier wsparcia technicznego 
udzieli wskazówek, w jaki sposób zgłosić reklamację urządzenia będącego na gwarancji. 
Droga postępowania reklamacyjnego jest równieŜ opisana w następnych punktach tego 
dokumentu. 
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JeŜeli uŜytkownik zdecyduje się na skorzystanie bezpośrednio z usług Autoryzowanego 
Centrum Serwisowego FixIT, powinien wykonać następujące kroki: 

1. Przed spakowaniem produktu i przygotowaniem go do wysłania, naleŜy zgłosić 
reklamację w systemie Autoryzowanego Centrum Serwisowego znajdującym 
na stronie http://rma.fixit-service.com. JeŜeli uŜytkownik korzysta z usług serwisu 
po raz pierwszy, konieczne jest stworzenie nowego konta. 

2. Aby zarejestrować konto, naleŜy wykonać następujące kroki: 

• wybrać opcję „Rejestracja nowego uŜytkownika” 

• wybrać odpowiedni typ klienta („uŜytkownik końcowy”) 

• poprawnie wypełnić wszystkie pola formularza 

• w formularzu znajdują się trzy pola adresowe, w których naleŜy podać: 

- Adres Klienta – na który zostaną odesłane reklamacje. Zazwyczaj będzie to 
adres zamieszkania. 

- Adres odbioru przesyłek – z którego przesyłka zostanie odebrana przez 
kuriera, np. miejsce zamieszkania lub miejsce pracy. 

- Dane do faktury – są to dane na które zostanie wystawiony rachunek, np. 
za pogwarancyjną usługę serwisową. JeŜeli dane te nie róŜnią się od 
informacji podanych w polu „Adres Klienta”, moŜna zaznaczyć opcję „UŜyj 
adresu z sekcji Dane Klienta” 

• wpisać kod z rubryki „Potwierdzenie danych” i zatwierdzić formularz za pomocą 
przycisku „Wyślij rejestrację”. 

 

Po wykonaniu wszystkich podanych powyŜej kroków, zostanie wyświetlony komunikat 
poprawnego zakończenia rejestracji w systemie. 

Rejestracja w systemie nie wymaga potwierdzenia ze strony serwisu. UŜytkownik moŜe 
zalogować się i rozpocząć proces zgłoszenia reklamacji natychmiast po zakończeniu 
rejestracji. 
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3. W celu zgłoszenia reklamacji konieczne jest wypełnienie formularza znajdującego się 
w zakładce „Dodaj zgłoszenie”. UŜytkownik musi wprowadzić następujące informacje 
dotyczące urządzenia i jego usterki: 

• Wybierz producenta – w przypadku produktów Logitech uŜytkownik powinien 
wybrać LOGITECH RETAIL (kolorowe opakowanie oryginalne) lub LOGITECH OEM  

• Wybierz kategorię produktu – aby ułatwić wyszukanie swojego produktu, 
uŜytkownik moŜe sprecyzować kategorię, do której naleŜy jego produkt (to pole 
moŜna pominąć przechodząc bezpośrednio do wyboru urządzenia na podstawie 
jego nazwy lub kodu) 

• Wybierz kod/nazwę produktu – tutaj uŜytkownik precyzuje model reklamowanego 
urządzenia – moŜe to uczynić na podstawie kodu produktu lub jego nazwy (dane 
te moŜna znaleźć na oryginalnym opakowaniu produktu) 

• Podaj numer seryjny urządzenia – jeŜeli urządzenie jest zgłaszane po raz pierwszy 
naleŜy wpisać ND („Nie dotyczy”). JeŜeli urządzenie było juŜ reklamowane, 
powinno posiadać numer seryjny nadany przez serwis FixIT 

• Typ reklamacji – naleŜy wybrać czy zgłoszenie dotyczy reklamacji gwarancyjnej,  
DOA lub naprawy pogwarancyjnej (DOA – dotyczy reklamacji usterek zgłoszonych 
do 7 dni od daty zakupu) 

• Numer gwarancji – w przypadku produktów Logitech naleŜy wpisać ND („Nie 
dotyczy”) lub numer PID znajdujący się na urządzeniu 

• Miejsce zakupu – informacja, gdzie został zakupiony produkt (sklep/dystrybutor) 

• Data zakupu – data znajdująca się na dokumencie zakupu 

• Wybierz rodzaj usterki – naleŜy wybrać jeden ze zdefiniowanych typów usterek 

• Opis usterki – prosimy moŜliwie dokładnie i precyzyjnie opisać na czym polega 
usterka, która pojawiła się w trakcie uŜytkowania produktu. Testy 
przeprowadzone w serwisie będą realizowane pod kątem zgłoszonej usterki. 
W związku z powyŜszym, nieprecyzyjny opis moŜe przyczynić się do braku 
wykrycia zgłaszanej usterki i odesłania urządzenia jako sprawnego 
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• Sposób dostawy – w przypadku reklamacji gwarancyjnej lub DOA uŜytkownik 
końcowy ma moŜliwość wyboru sposobu dostarczenia urządzenia: 

- na koszt własny (poczta, firma kurierska) lub osobiście do siedziby firmy 

- za pośrednictwem kuriera zamówionego przez Centrum Serwisowe  

 Zamówienie kuriera firmy Schenker następuje po akceptacji zgłoszenia. 
Przesyłka zostanie odebrana spod wskazanego adresu w przeciągu 
dwóch dni roboczych od potwierdzenia zgłoszenia RMA. 

• Weryfikacja poprawności podanych danych następuje po uŜyciu przycisku 
„+ Dodaj”. Poprawnie zdefiniowana reklamacja zostanie dodana do „Listy 
reklamacji w ramach jednego RMA”.  

• Po naciśnięciu przycisku „Wyślij” reklamacja zostanie wprowadzona do systemu 
RMA w oczekiwaniu na potwierdzenie przez serwis. 

4. Zgłoszenia jest potwierdzane przez Centrum Serwisowe od poniedziałku do piątku 
w przeciągu 24 godzin. O potwierdzeniu uŜytkownik jest powiadamiany drogą 
mailową (konieczne zaznaczenie opcji „Powiadamianie”), moŜliwe jest równieŜ 
sprawdzenie statusu zgłoszenia po zalogowaniu się na stronie http://rma.fixit.pl.  

5. Po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia, uŜytkownik powinien wydrukować 
etykietę RMA. W tym celu naleŜy zalogować się w systemie RMA i wybrać z listy 
potwierdzoną reklamację (klikając w link z numerem reklamacji), a następnie uŜyć 
przycisku „Drukuj etykietę”.  

UWAGA: JeŜeli wydrukowanie etykiety nie jest moŜliwe, naleŜy odręcznie wpisać 
numer RMA na przesyłce. 

6. Urządzenie przesłane do serwisu musi być kompletne (przykład: jeśli reklamowany 
produkt jest częścią zestawu mysz i klawiatura, niezbędne jest przesłanie wszystkich 
jego elementów). Niespełnienie tego warunku moŜe skutkować odrzuceniem 
reklamacji. Wyjątek stanowią przypadki uprzednio uzgodnione z serwisem. 
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7. Do kaŜdego reklamowanego urządzenia naleŜy dołączyć: 
• numer RMA 
• dokładne dane kontaktowe nadawcy (niezbędny numer telefonu i adres e-mail) 
• dokładny opis usterki 
• kopię dokumentu zakupu.  
 
 

8. Reklamowane urządzenie naleŜy przesłać w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym 
zapewniającym właściwe zabezpieczenie podczas transportu.  

 
UWAGA: Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe 
w transporcie oraz będące skutkiem niewłaściwego zabezpieczenia 
zawartości przesyłki na czas transportu. 
 

 
9. FixIT dokonuje weryfikacji urządzenia pod kątem zgłoszonych usterek i w przypadku 

potwierdzenia wady dokonuje naprawy sprzętu lub jego wymiany. Reklamacja 
powinna zostać zakończona w czasie nie dłuŜszym niŜ 10 dni roboczych od dnia 
przyjęcia przesyłki w serwisie. Po realizacji czynności serwisowych urządzenie jest 
odsyłane do firmy reklamującej na koszt firmy FixIT. 

 
 

10. KaŜda paczka wysyłana przez FixIT jest ubezpieczona. Przy odbiorze przesyłki naleŜy 
w obecności kuriera dokładnie sprawdzić jej stan i zawartość. W razie jakichkolwiek 
zastrzeŜeń lub uszkodzeń naleŜy wraz z kurierem sporządzić protokół szkody. 
Wykonanie powyŜszych kroków umoŜliwia ubieganie się o odszkodowanie 
za zniszczony lub niekompletny sprzęt. 

 
 
Dane adresowe i kontaktowe dla reklamacji sprzętu Logitech: 

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

e-mail:  logitech@fixit.pl 

fax:   12 25 44 039 


