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OGÓLNE WARUNKI GWARANCYJNE 
 

 

I. Warunki Gwarancji: 

1. Gwarancją objęte są usterki dostarczonych przez Gwaranta materiałów, spowodowane 

wadliwością ich części lub wadami produkcyjnymi. 

2. Nie są objęte gwarancją rozbicia, pęknięcia i zarysowania dostarczonych przez Gwaranta, 

elementów, które wystąpiły po zakończeniu przez niego czynności montażowo-serwisowych. 

3. Nie autoryzowane przeprowadzenie (przez Użytkownika lub osoby nieuprawnione) napraw, 

przeróbek lub regulacji w zamontowanych przez Gwaranta częściach lub podzespołach skutkuje 

utratą praw gwarancyjnych. 

4. W trakcie użytkowania produktu Użytkownik zobowiązany w trybie niezwłocznym do zgłaszania 

Gwarantowi wszelkich spostrzeżeń odnośnie ewentualnych nieprawidłowości związanych z 

funkcjonowaniem produktu, w tym zamontowanych przez Gwaranta materiałów lub 

podzespołów stanowiących jego poszczególne elementy.  Jednocześnie jest on zobowiązany do 

utrzymywania ich w należytej czystości a poprzez właściwe użytkowanie – chronienia produktu 

przed wystąpieniem w nim uszkodzeń mechanicznych. 

5. W toku użytkowania produktu Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzania odpłatnych  

przeglądów  okresowych i konserwacji.  Przeglądy takie powinny być potwierdzone obustronnym 

protokołem i wykonywane nie rzadziej niż raz do roku, a w obiektach takich jak szkoły, hotele, 

domy studenckie, szpitale, budynki mieszkalne, obiekty handlowe, obiekty produkcyjne, biura itp. 

co 6 miesięcy przez pierwszy rok użytkowania. Warunkiem obowiązku świadczenia gwarancji 

Producenta jest zachowanie przez Zamawiającego ciągu w/w przeglądów okresowych.  

6. Zgłoszenia gotowości do wykonania okresowego przeglądu Zamawiający dokonuje każdorazowo 

listem poleconym lub mailem na adres siedziby lub skrzynki mailowej Gwaranta w terminach 

opisanych w pkt. 5, I Warunki Gwarancji. 

7. Naprawy gwarancyjne wykonywane są w miejscu zamontowania produktu, chyba że charakter 

uszkodzenia sprawia, że niezbędnym staje się przetransportowanie elementów lub ich części do 

innego miejsca. Czas naprawy ustalany jest indywidualnie w zależności od rodzaju 

uszkodzenia/usterki. W przypadku usterek/uszkodzeń  powstałych w skutek nieprawidłowego 

użytkowania produktu lub pozagwarancyjnych dokonuje się wyceny  wykonania naprawy. 

8. Gwarant udziela gwarancji na okres trzech lat (chyba, że Umowa przewiduje inaczej), licząc od 

daty wystawienia faktury sprzedaży. Faktura stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny.    
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II. Gwarancja nie obejmuje: 

1. Uszkodzeń mechanicznych elementów lub ich części składowych, powstałych z winy 

Użytkującego.     

2. Usterek i wad wynikłych na skutek np.: 

a) użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem,  

b) niewłaściwej obsługi i konserwacji,  

c) niestandardowych i nietypowych metod eksploatacji. 

3. Uszkodzeń spowodowanych przez zdarzenia losowe (burze, deszcze, silne wiatry, przepięcia sieci, 

włamania, akty wandalizmu itp.). 

4. Uszkodzeń w wyniku oddziaływania temperatury przekraczającej 50
o
C. 

5. Uszkodzeń w wyniku oddziaływania czynników, materiałów i środków chemicznych, na które 

materiały lub ich powłoka nie są odporne, w szczególności:  

a) substancje silnie kwasowe, alkaliczne lub ścierne 

b) aceton i amoniak 

c) wyziewy, dymy i opary zawierające agresywne składniki 

d) nadmierna wilgotność powietrza przekraczająca 15 % 

6. Uszkodzeń wynikłych z nienależytej czystości produktu lub nieodpowiedniej obsługi podczas 

czyszczenia. 

7. Uszkodzeń wynikłych z niestabilności lub innych wad elementów konstrukcji budynku, w którym 

wyrób został zamontowany. 

 

III. Procedura gwarancyjna 

1. O wykryciu wady lub usterki należy powiadomić Gwaranta w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

licząc od dnia ich ujawnienia się. 

2. Po wykryciu wady, usterki lub nieprawidłowego działania systemu jezdnego należy niezwłocznie 

zaprzestać wszelkich czynności (przesuwania, blokowania itd.) związanych z obsługą produktu. 

3. Zgłoszenia naprawy dokonuje się listem poleconym na adres siedziby lub mailem na adres 

skrzynki mailowej Gwaranta, z załączeniem opisu i fotografii. W razie konieczności strony 

uzgodnią termin komisyjnych oględzin dla zdiagnozowania usterki i stwierdzenia zasadności jej 

zgłoszenia. 

4. Wszelkimi kosztami poniesionymi przez Gwaranta wskutek nieuzasadnionego zgłoszenia naprawy 

będzie obciążony Zgłaszający.  
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5. Termin wykonania naprawy strony uzgodnią po protokolarnym stwierdzeniu przez Gwaranta 

istnienia wady. 

6. Gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu wykonania naprawy w przypadku 

konieczności uzyskania konsultacji lub ekspertyz (np. dostawcy), zastosowania materiałów 

niestandardowych (np. dostępnych na zamówienie) lub z powodu ważnych przyczyn 

obiektywnych (np. warunków atmosferycznych, drogowych itp.)  uniemożliwiających dotarcie do 

miejsca reklamacji na wyznaczony czas. 

 

 

Vera System Sp. z o.o. 

 




