
KARTA GWARANCYJNA 

 

Nazwa urządzenia :     ……………………………………. 

Nr dokumentu zakupu i data jego wystawienia :  .…………………………………… 

Nr seryjny urządzenia :     ……………………………………. 

 

Warunki gwarancji: 

1) Gwarancja dotyczy rewersyjnej pompy ciepła AHP_35_Ti przeznaczonej do utrzymywania warunków 
klimatycznych w szafach zewnętrznych teleinformatycznych i elektroenergetycznych poprzez regulację 
temperatury i wilgotności w klimacie europejskim, zwanego dalej urządzeniem. 
 

2) Sprzedawca zapewnia, że urządzenie zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi zasadami projektowania, 
jest wolne od wad technicznych i prawnych, a zastosowane materiały konstrukcyjne są wysokiej jakości. 
 

3) Kupujący będzie eksploatował urządzenie zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentacji techniczno 
ruchowej.  
 

4) Okres gwarancji urządzenia wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. 
 

5) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym 
urządzeniu w związku z wadami produkcyjnymi i materiałowymi. 
 

6) Wady urządzenia ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez Sprzedawcę lub 
wyznaczony przez niego podmiot w czasie nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty dostarczenia urządzenia 
do naprawy. 
  

7) W celu zapewnienia wysokiej sprawności działania urządzenia, należy przeprowadzić nie mniej niż jeden raz 
w roku przegląd techniczny urządzenia przez Sprzedawcę lub uprawniony do tego podmiot na warunkach 
ustalonych. Koszty przeprowadzenia przeglądu technicznego ponosi Kupujący.  
 

8) Instalacja urządzenia, uruchomienie oraz przeglądy może przeprowadzać jedynie Sprzedający lub podmiot 
przez niego upoważniony i musi odbywać się zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i dyrektywami 
obowiązującym w danym kraju objętym sprzedażą urządzenia. 
 

9) Warunkiem świadczenia gwarancji jest poprawne włączenie urządzenia do systemu monitoringu Kupującego 
lub systemu monitoringu Sprzedawcy na podstawie oddzielnego zlecenia.  
 

10) Gwarancją nie objęte są: 

 materiały eksploatacyjne (bezpieczniki, diody, itp.), 

 urządzenia z uszkodzoną plombą gwarancyjną, 

 urządzenia uszkodzone mechanicznie, 

 wady powstałe na skutek użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w 
DTR, 

 usterki spowodowane naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi dokonanymi przez 
Kupującego lub przez podmiot do tego nieuprawniony, 

Pieczęć sprzedawcy 



 wady i uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej (np. uderzenia pioruna, pożaru ,powodzi, 
przepięć sieci elektrycznej, itp.). 
 

11) Ujawnienie się wady w działaniu urządzenia należy niezwłocznie zgłosić do Sprzedawcy pod rygorem utraty 
uprawnień gwarancyjnych.  
 

12) W przypadku wymiany urządzenia w całości lub w części, elementy zamienne przechodzą w posiadanie 
uprawnionego do gwarancji, natomiast urządzenia wadliwe wymienione w urządzeniu przechodzą w 
posiadanie gwaranta. 
 

13) Gwarancja na sprzedane urządzenie nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego 
wynikających z rękojmi za wady. 
 

14) Naprawa urządzenia nie podlegająca gwarancji może zostać wykonana na podstawie oddzielnego zlecenia. 
 

15) Wszystkie koszty Gwaranta poniesione na wskutek bezpodstawnego zgłoszenia gwarancyjnego (koszty 
dojazdu, serwisu, ekspertyz itp.) ponosi Kupujący. 
 

16) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone przez Kupującego, w wyniku których 
zostały naruszone własności intelektualne i prawne podmiotów trzecich rozumiane jako naruszenie  
patentów,  wzorów, umów i know how. 


