
WARUNKI GWARANCJI 

Dla koncentratorów tlenu

1. Dostawca  zapewnia  sprawne  działanie  urządzenia  przy  użytkowniku  zgodnym  z  jego 

przeznaczeniem  i  pracującego  w  warunkach  zgodnych  z  wymaganiami  techniczno-

eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.

2. Gwarancji  udziela  się  na  okres  24 miesięcy  od  daty  dostarczenia  urządzenia  do 

pierwszego nabywcy.

3. Wady i usterki  sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, uniemożliwiające eksploatację 

zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi, będą usunięte przez autoryzowany serwis 

producenta  w ciągu  14  dni  roboczych  od  daty  zgłoszenia.  W przypadku  konieczności 

wymiany części pochodzących z zagranicy lub wykonania naprawy u producenta okres 

naprawy nie powinien przekroczyć 30 dni. 

4. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć sprzęt do nadawcy na własny koszt.  Odbiór 

odbywa się również na koszt reklamującego.

5. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy w przypadku,  gdy  stwierdzono 

wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia przez serwis producenta.

Przy wyminie sprzętu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych 

przez nabywcę elementów wraz z kosztem ich wymiany.

6. Gwarancja nie obejmuje:

a) materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych (filtry),

b) wszelkich  uszkodzeń  mechanicznych  urządzenia  i  osprzętu,  spowodowanych 

nieuważną,   niezgodną z instrukcją obsługi eksploatacją,

c) uszkodzeń wynikłych z użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi np. : stosowanie 

części, które nie są zalecane przez producenta,

d) niewłaściwego przechowywania lub transportu,

e) kosztów transportu w okresie gwarancyjnym,

f) pilotów dołączanych do urządzenia,

Powyższe uszkodzenia mogą być usunięte odpłatnie na koszt nabywcy.

7. Utrata uprawnień z tytułu gwarancji nastąpi w przypadku, gdy : 

a) nie przestrzegane są warunki i zalecania podane w instrukcji obsługi urządzenia, a w 

szczególności  brak przeglądów okresowych i  wymiany odpowiednich filtrów (  z 

adnotacją  w  karcie  gwarancyjnej  ).  Przeglądy  okresowe  oraz  wymiana  filtrów 

wykonywane są odpłatnie na koszt nabywcy.

b) dokonano napraw lub zmian konstrukcyjnych w sprzęcie przez osoby nieupoważnione 

przez producenta. 

c) dokonano poprawek w karcie gwarancji.



8. W przypadku zagubienia lub nieumyślnego zniszczenia Karty Gwarancyjnej duplikat może 

być wystawiony przez dostawcę po okazaniu dowodu nabycia sprzętu z zaznaczonym nr 

seryjnym sprzętu.

9. W postępowaniu z tytułu gwarancji obowiązują przepisy zawarte w Monitorze Polskim nr 

26 poz. 235 z 1992 roku oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
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