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ocÓrrur włnuNxl GWARANC|l voLTEA Po|and spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - produkty w
technologii NANocARE

Voltea Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa udziela Nabywcy gwarancji na
okres 24 miesięcy, licząc od daty sprzedaży towaru, na dystrybuowane przez siebie produkty w technologii
Nanocare, eksploatowane na terenie Polski, na podstawie poniższych warunków:

1 . Sprzedawca gwarantuje, że dostarczone urządzenie i części zamienne będą wolne od wad, w szczególno-
ści wynikających z zastosowanych materiałów i jakości wykonania.

2. Gwarancją objęte są Wady produkcyjne urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z prze-
znaczeniem. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe Z przyczyn tkwiących W towarze tj. Wady
ukryte powstałe Wskutek wad produkcyjnych lub ukryĘch Wad materiałowych .

3. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych są w szczególności: WłaściwT/ sposób przechowy-
Wania i prawidłowy montaż urządzeń, oraz prawidłowa, zgodna z przeznaczeniem oraz informacjami
umieszczonymi W instrukcji obsługi, eksploatacja, GWarancja ma Zastosowanie wyłącznie do produktów,
które zostały we właściwy sposób Zainstalowane oraz są używane zgodnie ze wskazaniami dotyczącymi
Wartości elektrycznych, zakresu działania i warunków środowiskowych określonych W stosownych spe-
cyfikacjach, wyĘcznych dotycząrych zastosowań, normach IEC i innych dokumentach dołączonych do
produktu.

4. Gwarancja dla dostarczonego urz ądzenia i części zamiennych nie obejmuje roszczeń Z tytułu uszkodzeń i
wad wynikłych na skutek;

a. niewłaściwego lub niezgodnego Z instrukcją obsługi działania użytkownika, niewłaściwego
przechowyrłania lub konserwacji,

b. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Nabywcę lub
inne nieupoważnione osoby,

c. uszkodzenia przez tzw, siły wższe [w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, po-
ża4 zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie elektryczne, skoki napięcia, wadliwe działanie syste-
mów kontroli pulsacji prądu, oddziaływanie czynników zewnętrznych, mechanicznych, termicz-
nych, chemicznych),

d. uszkodzeń związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzenia, pnekroczenia podanych war-
tości eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych materiałóW eksploatacyjnych lub części za-
miennych.

5. Nabywca zobowiąZany jestzlożyć reklamację w formie pisemnej nie później niż w terminie 7 dni od daty
wykrycia wady, a po uzgodnieniu Warunków przesyłki dostarczyć reklamowany towar na swój koszt i ry-
zyko do siedziby sprzedającego. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić po upływie 24 miesięcy od daty
nabycia towaru, o ile Wykrycie Wady nastąpiło w okresie gwarancji. Zgłoszenie reklamacji powinno za-
wierać szczegółovly opis stwierdzonej usterki oraz posiadać załączony dowód nabycia reklamowanego
towaru. Jeżeli W procesie rozpatrwvania reklamacji konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji
ZwiąZanych Z usterką bądź sposobem eksploatacji towaru, Nabywca zobowiąZany iest dostarczyć wsze|-
kich niezbędnych danych i informacji. Gwarancja podlega rozpatrzeniu W najszybszym możlivlym termi-
nie jednak nie później niż W terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru do siedziby Sprze-
dającego. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji \ĄT/maga przeprowadzenia szczegółovuych badań technicznych,
czas ich trwania automatycznie Wydłuża okres rozpatryWania reklamacji, o uznaniu bądź nieuznaniu re-
klamacji Sprzedawca powiadomi Nabyr,vcę na piśmie lub w drodze korespondencii mailowej albo faksu
z jednoczesnym przekazaniem korespondencji pisemnej. PrZy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność
ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.



6. W ramach udzielonej gwarancji Sprzedawca dokona według własnego wyboru nieodpłatnej naprawy lub
Wymiany na Wolne od Wad Wszystkich elementóW podlegających gwarancji, które zostaną uznane i po-
twierdzone przez Sprzedającego jako Wadliwe. sprzedający może róWnież Wypłacić Nabywcy stosowne
odszkodowanie w wysokości nieprzekraczającej równowartości zapłaconej ceny, jeśli naprawa lub wy-
miana jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. Termin Wykonania ZobowiąZania gwarancyj-
nego vlynosi 14 dni od daty uznania reklamacji i może Zostać Wydłużony w przypadku okoliczności nie-
zależnych od Sprzedającego. Niespełniające Wymagań lub Wadliwe produkty lub ich części stają Się Wła-
snością Sprzedające8o W momencie ich wymiany.

Jeżeli W Wykonaniu swoich obowiązkóW Sprzedawca dostarczył Nabywcy Zamiast rZeczy Wad|iwej rzecz
wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji ulega przedłu-
żeniu o czas, W ciągu którego Wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony Z gwarancji nie mó8ł Z
niej korzystać.

Za naprawy istotne uważa się naprawy o Wartości przekfaczającej 500/o Wartości reklamowanego towa-
ru,
Gwarancją nie są objęte:

a. Baterie, akumulatory i inne ogniwa zasilające,

b, Elementy szklane, sznury przyłączeniowe, wtyczki,

c. Uszkodzenia mechaniczne, termiczne oraz chemiczne,

d. Uszkodzenia powstałe na wskutek przeróbek i ingerencji dokonywanych przez użytkownika lub
osoby trzecie,

e. Celowe uszkodzenie sprzętu,

f. Czynnościkonserwacyjne,

8. Zmnieiszający się strumień śWietlny wynikający z zużywania się diod,

h. Naturalne przebarwienia materiałów plastikorvych powstających W trakcie eksploatacji.

Sprzedawca w okresie gY/arancji deklaruje usunięcie usterek powstałych z przyczyl leżących po stronie
Nabywcy na jego koszt,

W przypadku bezzasadnej reklamacji wszelkie koszty poniesione w związku z jej rozpatrzeniem ponosi
Nabywca. W szczególności Nab}.Wca ZobowiąZany jest pokryć stosownie do sposobu realizacji reklamacji
koszty transportu, kosZty dojazdóW i czasu pracy serwisantów wg indywidualnych stawek Sprzedające-
80, koszty materiałowe, Wynajęcia niezbędnego sprzętu, koszty testóW oraz koszty manipularyjne z nimi
ZwiąZane, a Iakże koszt delegacji zagranicZnej Według Stosowanych u Sprzedawcy stawek, jeśli ma Zasto-
sowanie, Zaś W przypadku konieczności noclegu pracownikóW serwisu - koszty noclegu. Nabywca zobo-
WiąZuje się uregulować WW' należności W oparciu o stosowną fakturę VAT Protokół serwisoły w przy-
padku dojazdu serwisanta obejmuje również ilość przejechanych kilometróW czas dojazdu i czas pracy.

Dla skorzystania z uprawnień gwarancyjnych Nabywca musi wykazać, że uchybienie, defekt bądź uszko-
dzenie produktu lub jego części nie jest skutkiem, bądź nie jest spowodowane W sposób pośredni ani
bezpośredni przez niewłaściwe uźycie, zaniedbanie, złe obchodzenie się lub nieprawidłowe wykorzysta-
nie produktu przez Nabywcę.

sprzedający jednoznacznie vu"yłącza swoją odpowiedZialność Za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki,
Wynikające bezpośrednio lub pośrednio Z Zastosowania wadliwego towaru lub istnienia Wady, ograni-
czaiąc swoją odpowiedzialność wyłącznie do wadliwego towaru. Zobowiązania Sprzedającego, które wy-
nikają z niniejszej gwarancji ograniczaią Się Wyłącznie do kosztów urządzefl i części, które łącznie nie
przekraczają ceny samego towaru. Koszty Wtórne I np. demontażu), przesyłania wadliwych części lub
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produktów, ponowna instalac]'a, czas i koszt transportu lub inne koszty W}.nikające z uszkodzenia insta-
lacji oraz/lub koszty związane ze szkodami wynikou,ymi, odszkodowaniami, przypadkowymi uszkodze-
niami, lub stratami finansowymi takimi jak utrata dochodu/zysku, Zniszczenie własności, Wstrzymanie
robót, bezczynne aktywa, utrata produkcji, itp. nie są przedmiotem gwarancji.

13. Postępowanie reklamacyjne kończy sporządzenie protokołu reklamacyjne8o stwierdzającego usunięcie
wad podpisanego prZeZ obie strony.

L4. Sprzedający zastrze8a sobie prawo do weryfikac.ii wady towaru objętego gwarancją W miejscu, w którym
towar jest eksploatowany, po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego od Nabywcy, Niezapewnienie do-
stępu prZeZ Nabywcę przedstawicielom Sprzedającego do reklamowanego urządzenia na żądanie traktu-
je się jako odstąpienie od reklamacji.

15. Nab},Wca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne Warunki przeprowadzenia czynności Ser-
wisowych. W przypadku, gdy przeprowadzenie czynności nie będzie możliwe ze względu na warunki
pracy lub wiązać siębędzie z zagrożeniem zdrowia i życia pracowników serwisu, Sprzedający powstrzy_
ma się od rozpatrzenia reklamacji do czasu zapewnienia odpowiednich WarunkóW pracy, W takiej sytu-
acji okres gwarancji nie u]ega przedłużeniu o czas, w którym nie było możliwe przeprowadzenie czynno-
ści gwarancyjnych.

Niezapewnienie dostępu do urządzeń na wskazanych warunkach przez dłużej niż 7 dni traktuje się jako
odstąpienie od reklamacji.

16. W przypadku zlecenia napraw odpłatnych W tym napraw pogwarancyjnych koszty naprawy serwisowej
będą ustalane każdorazowo indJ,.Widualnie, Wg stawek sprzedającego, a obejmować mogą W miarę zapo-
trzebowania: koszq przejazdów, wynajęcia niezbędnego sprzętu, roboczogodzin serwisanta, Zakwatero_
Wania, materiałóW Zużytych W trakcie prac serwisowych, dodatkowych ekpertyz.

17. Na Nabywcy spoczywa obowiązek zapewnienia serwisantowi właściwego dostępu do towarów objętych
zgłoszeniem reklamacyjnym pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych, W przypadku braku właści-
Wego dostępu lub utrudnień z nim zviązanych, koszty sen^/isu pokrywa nabywca, analogicznie jak dla
bezzasadnej reklamacIi.

18. Gwarancja nie przechodzi na osoby trzecie.

Lisi ogon, dnia 06,07,2020 r.
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