
Warunki gwarancji ważne od 1.1.2017 
 

1. Niniejsze warunki gwarancji ("Warunki gwarancji") stanowią oświadczenie o zapewnieniu jakości w rozumieniu 
postanowień § 2113 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeksu cywilnego, z późniejszymi zmianami (zwane dalej "NOZ" (Nowy 
kodeks cywilny)). 

2. Gwarancja jakości dotyczy wirówek do strojów kąpielowych / OD-100 ("Produkt"). 
3. Kupującym jest osoba fizyczna lub prawna (zwana dalej "Kupującym"), która składa zamówienie u Sprzedającego. 
4. Sprzedający niniejszym oświadcza Kupującemu, że na Produkty udziela Kupującemu 13-miesięczną gwarancję jakości 

(zwaną dalej "Gwarancją standardową"), przy czym Sprzedający gwarantuje, że przez Kupującego zakupiony Produkt 
będzie przez cały czas nadawał się do używania w zwykłym w celu i zachowa zwykłe własności. Gwarancja standardowa 
rozpoczyna się od daty wysłania Produktu do siedziby Sprzedającego. 

5. Gwarancja standardowa nie obejmuje normalnego zużycia uszczelki gumowej na bębnie wewnętrznym. 
6. Niniejsze Warunki gwarancji mają również zastosowanie do zakupionych części zamiennych do Produktów, gdzie 

zakupione części objęte są Gwarancją standardową trwającą 6 miesięcy (nie 13 miesięcy), licząc od dnia wysłania części 
zamiennej z siedziby Sprzedającego.   

7. Gwarancja standardowa zgodnie z niniejszymi Warunkami gwarancji jest udzielona tylko wtedy, gdy spełnione są 
wszystkie poniższe warunki. Naruszenie jednego z warunków spowoduje utratę uprawnień gwarancyjnych Kupującego 
zgodnie z niniejszymi Warunkami gwarancji. 
7.1. Instalacja Produktu odbywa się zgodnie z instrukcjami obsługi i instalacji przez Kupującego. Instalacja części 

zamiennych odbywa się przez Kupującego zgodnie z instrukcją i instrukcjami Sprzedającego.  
7.2. Do wymiany wadliwych części podczas naprawy Produktu użyto wyłącznie oryginalnych części i części 

zamiennych Sprzedającego.  
8. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego umieszczenia i instalacji 

Produktu, niewłaściwego obchodzenia się z Produktem, nieprzestrzegania instrukcji podanych w Instrukcji użytkowania 
Produktu, niewystarczającego czyszczenia i konserwacji Produktu, działania w specjalnych warunkach 
nieprzewidzianych przez producenta, użycia do innych celów niż, do którego Produkt jest przeznaczony. Gwarancja nie 
obejmuje uszkodzeń Produktu przez wodę z powodu złej instalacji, złego czyszczenia i konserwacji lub wandalizmu. 
Gwarancja nie obejmuje zwykłego zużycia Produktu. Ingerencja w Produkt wraz z czyszczeniem i konserwacją, jak 
określono w Instrukcji obsługi, nie unieważnia Gwarancji standardowej. 

9. Produkt wadliwy należy wysłać do siedziby Sprzedającego w oryginalnym opakowaniu wraz z częściami blokujących, 
w szczególności płytki, która mocuje silnik wirówki. Opłata pocztowa jest opłacana przez Kupującego. W przypadku 
uszkodzenia Produktu podczas transportu z powodu niewystarczającego zabezpieczenia produktu Sprzedający jest 
uprawniony do fakturowania Kupującemu za wszystkie części zamienne i czas pracy. Oryginalne opakowanie części 
zamiennych i części blokujących są dostępne u Sprzedającego i mogą być zamawiane na koszt Kupującego. 

10. Procedura składania reklamacji gwarancyjnych rozpoczyna się w dniu dostarczenia reklamowanego Produktu. 
11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, zostanie niezwłocznie rozstrzygnięta na 

korzyść Kupującego, a koszty transportu naprawionego Produktu i / lub części zamiennych ponosi Sprzedający.  
12. Ograniczenia Gwarancji standardowej  

12.1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naprawę Produktu w ramach Gwarancji standardowej w przypadku, 
gdy duża ilość wody została nalana do Produktu, w przypadku, gdy Produkt został uszkodzony z powodu 
wandalizmu i zaniedbania oraz jeśli Produkt został zainstalowany niezgodnie z Instrukcją instalacji i obsługi. 

12.2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naprawę Produktu w ramach Gwarancji standardowej, jeśli Produkt 
został uszkodzony z powodu niewystarczającej konserwacji i czyszczenia. Obejmuje to wniknięcie wody do 
Produktu i jego uszkodzenie z powodu niewystarczającego czyszczenia i konserwacji, które spowodowało 
zatkanie odpadu Produktu. Zatkane odpady należy natychmiast oczyścić zgodnie z instrukcjami czyszczenia 
Produktu. 

12.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do fakturowania Kupującemu za dodatkowe koszty związane z czyszczeniem 
Produktu, jeśli Kupujący nie czyścił regularnie Produktu zgodnie z instrukcją.  

12.4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naprawę Produktu w ramach Gwarancji standardowej w przypadku, 
gdy Kupujący zmodyfikował Produkt lub użył nieoryginalnych części bez zgody Sprzedającego. 

12.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do fakturowania opłaty administracyjnej Kupującemu, gdy Produkt został 
wysłany do naprawy, a stwierdzono, że Produkt w pełni działa. 

 


