BARBOR Sp. z o.o.
Skowarcz, ul. Klimatyczna 4
83-032 Pszczółki
tel. 058/741 88 03
fax. 058/741 88 94
e-mail: barbor@barbor.biz

KARTA GWARANCYJNA NR ……………………
NAZWA URZĄDZENIA:

.……………………….…………………………………………………

KOD PRODUKTU:

………..…………………………………………………………………

NUMER FABRYCZNY:

……..……………………………………………………………………

DATA SPRZEDAŻY:

…..…………………………………………...…………………………

WYSTAWIAJĄCY:

.....................................................
Imię i nazwisko

INSTALATOR:

.....................................................
Imię i nazwisko

……………………………..
podpis i pieczęć

……………………………..
podpis i pieczęć

ADNOTACJA O NAPRAWACH
L.p.

Data rozpoczęcia
serwisowania

Data zakończenia
serwisowania

Opis naprawy

Podpis i pieczęć
serwisanta

1

2

3

4

5

NIP: 604-00-88-458
Regon: 220506410
Konto: Bank BPH o. Kraków
04 1060 0076 0000 3210 0022 0013

Rejestr Sądowy
Sąd Rejonowy w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000291847

BARBOR Sp. z o.o.
Skowarcz, ul. Klimatyczna 4
83-032 Pszczółki
tel. 058/741 88 03
fax. 058/741 88 94
e-mail: barbor@barbor.biz

WARUNKI GWARANCJI:
1. Firma BARBOR Sp. z o.o. zwana dalej Producentem gwarantuje Użytkownikowi dobrą jakość i
sprawne
działanie urządzenia pod warunkiem instalacji, przechowywania i eksploatowania urządzenia zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.
2. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy (po podpisaniu umowy serwisowej gwarancja może ulec
wydłużeniu do 36 miesięcy) od dnia sprzedaży urządzenia Użytkownikowi.
Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy.
3. Przekazując urządzenie do naprawy gwarancyjnej Użytkownik ma obowiązek okazania ważnej Karty
Gwarancyjnej, bez śladów zmian i ingerencji użytkownika.
4. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę na inne nieuszkodzone urządzenie, jeżeli została
stwierdzona wada z winy Producenta.
5. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie 14 dni, z wyłączeniem szczególnych przypadków, kiedy
wada uniemożliwia przywrócenie sprawności urządzenia w tak krótkim czasie, lub konieczna jest dłuższa
diagnostyka.
6. Użytkownik traci prawo gwarancji w przypadku ingerencji w układ elektryczny, elektroniczny lub też
konstrukcję urządzenia (np. dokonanej przez punkt napraw inny niż autoryzowany serwis Producenta)
7. Gwarancja nie obejmuje:
a)czynności przewidzianych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, do których wykonania Użytkownik
zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt (np. instalacja sprzętu),
b)usterek powstałych w wyniku postępowania niezgodnego z Dokumentacją Techniczno-Ruchową,
c)uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego montażu,
d)usterek wynikłych z korzystania z usług nieautoryzowanych serwisów lub ingerencji technicznej w sprzęt osób
nieuprawnionych w czasie trwania okresu gwarancyjnego,
e)skutków zdarzeń losowych lub usterek spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych niezależnych od
producenta, w tym uszkodzeń transportowych, mechanicznych, chemicznych, termicznych, korozji,
f)uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami takimi jak: uderzenie pioruna, przepięcie w linii energetycznej,
pożarem, zalaniem lub innym niekontrolowanym zjawiskiem, niezależnym od Producenta.
g)urządzeń nieposiadających czytelnych numerów seryjnych sprzętu podanych na tabliczce znamionowej.
8. Gwarancja nie uprawnia do żądania wymiany sprzętu na wolny od wad lub odstąpienia od umowy sprzedaży i
żądania zwrotu ceny.
9. W przypadku wezwania serwisu technicznego Użytkownik będzie zobowiązany do pokrycia kosztów dojazdu,
gdy okaże się, że sprzęt objęty gwarancją działa poprawnie, a zastrzeżenia Użytkownika co do prawidłowości
funkcjonowania urządzenia wynikają wyłącznie z niewłaściwego montażu i regulacji, w szczególności
użytkowania niezgodnego z treścią Dokumentacji Techniczno – Ruchowej. Ponadto Użytkownik będzie
zobowiązany do pokrycia kosztów transportu gdy zaistnieje punkt 6 oraz 7 b),c),d),e),f),g) .
10. Przed wysyłką urządzenia zalecany jest kontakt z serwisem technicznym.
11. Wysyłając urządzenie do serwisu, Użytkownik urządzenia zobowiązany jest przesłać własne informacje
kontaktowe, wskazać adres na który należy odesłać urządzenie oraz załączyć krótki opis usterki.
12. Zobowiązuje się zgłaszającego do zapewnienia swobodnego dostępu do urządzenia w godzinach 7.00 do
19.00.
13. Serwis w ramach interwencji nie organizuje dźwigów, zwyżek, drabin, nie rozbiera sufitów podwieszanych,
nie prowadzi też innych prac budowlanych itd.
14. Gwarancja nie daje Użytkownikowi prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z
uszkodzeniem urządzenia.
15. Elementy podlegające naturalnemu zużyciu wskutek tarcia, np. szczotki, paski napędowe itp. nie podlegają
gwarancji.
16. Postanowienia gwarancji nie mają wpływu na ustawowe prawa konsumenta, zgodne z aktualnie
obowiązującymi regulacjami prawnymi ani na uprawnienia konsumenta względem sprzedawcy które wynikają z
umowy kupna-sprzedaży.
17. Gwarancja ważna jest z podpisem i pieczęcią instalatora z odpowiednimi uprawnieniami .
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