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Firma SPORT TRANSFER sp. z o.o. 
udziela gwarancji na okres 24 miesięcy 

  
OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości, za wady fizyczne zmniejszające 
wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

2. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 
ujawnionych po odbiorze końcowym, zgłoszonych Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie 
lub w formie elektronicznej. 

3. Podstawą do wnoszenia roszczeń z tytułu gwarancji jest dowód zakupu. 
4. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został 

wykonany zgodnie dokumentacją projektową, umową, wymaganiami technicznymi, zasadami 
wiedzy technicznej i przepisami. 

5. Gwarancji udziela się od daty wydania sprzętu.  
6. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 
7. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski, chyba że na drodze dodatkowej umowy postanowiono 

inaczej. 
 
ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE 

1. W okresie gwarancyjnym usuwane są wszystkie wady produktu spowodowane stwierdzonymi 
wadami materiałowymi lub błędami w procesie produkcji. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy produktu wadliwego. 
3. Reklamacja musi zostać zgłoszona bezzwłocznie i nie później niż w ciągu 8 dni od stwierdzenia 

wady wyrobu. 
4.  Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 

a) jeśli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu 
gwarancji; zagraża bezpieczeństwu – w ciągu 5 dni roboczych, 
b) w pozostałych przypadkach w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 

5.  Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
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ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE NIE BĘDĄ REALIZOWANE W PRZYPADKU 
1. Szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji w 

sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania sprzecznego z przeznaczeniem. 
2. Działań czynników zewnętrznych takich jak: ogień, sole, ługi, kwasy, uszkodzeń mechanicznych 

np: nacinania, przecinania. 
3. Niewłaściwego przechowywania, magazynowania i transportowania. 
4. Siły wyższej to jest: stanu wojennego, stanu klęski żywiołowej. 
5. Normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części. 
6. Usterek sprzętu, które zgodnie z instrukcją reklamowanego sprzętu użytkownik może naprawić 

sam i co wynika z bieżącej konserwacji i przeglądu sprzętu.  
7. Szkód wynikających z nieprawidłowego montażu sprzętu.  
8. Samowolnych, dokonanych przez użytkownika lub osoby do tego nieuprawnione przeróbek lub 

zmian konstrukcyjnych sprzętu.  
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