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KARTA GWARANCYJNA 

(ważna tylko z dowodem zakupu) 

Nazwa urządzenia: WÓZKI TRANSPORTOWE STANLEY 

Typ:  ............................................................................................  

Numer fabryczny:  ......................................................................  

Data sprzedaży:  .........................................................................  

Uwaga 
P r z e d  p i e r w s z y m  u r u c h o m i e n i e m  z a p o z n a j  s i ę  z  w a r u n k a m i  g w a r a n c j i  w  c e l u  
z a p e w n i e n i a  b e z p i e c z n e j  i  b e z a w a r y j n e j  p r a c y .  

WARUNKI GWARANCJI 
1. Gwarancja na WÓZKI TRANSPORTOWE STANLEY jest ważna przez okres 60 miesięcy od daty sprzedaży, potwierdzonej 
dowodem zakupu. 
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie błędy produkcyjne lub wady jakościowe wynikające z winy producenta. 
3. Gwarancja nie obejmuje: 
a) uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, przechowywania oraz niewłaściwej konserwacji urządzenia, 

przewymiarowania obciążenia w stosunku do możliwości danego urządzenia, przechowywania oraz niewłaściwej konserwacji 
urządzenia, uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, uszkodzeń na 
skutek pożaru, uszkodzeń spowodowanych przez przedmioty obce np. kamienie, piasek, ciecze, pyły 

b) uszkodzeń wynikłych jako skutek wcześniej zaistniałej i nie usuniętej usterki 
c) uszkodzeń spowodowanych przeciążeniem urządzenia prowadzących do uszkodzenia części mechanicznej elementów  
d) czynności takich jak: montaż, konserwacja, obsługa okresowa, regulacja i czyszczenie, przeglądy okresowe. Czynności mogą 

zostać wykonana odpłatnie 
e) naturalnego zużycia towaru podczas eksploatacji oraz części eksploatacyjnych, w szczególności: łożysk oraz dętek i opon jeśli 

występuje widoczne zużycie eksploatacyjne 
f) celowego uszkodzenia sprzętu 
g) odpowiedzialności gwaranta za szkody osób lub ich majątku powstałe w okresie obowiązywania gwarancji i będących 

następstwem wad towaru oraz zwrotu utraconych zysków z powodu uszkodzenia urządzenia 
h) roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu o ile są one zgodne z podanymi przez producenta 
4. Reklamacja musi być zgłoszona w miejscu sprzedaży z dowodem zakupu, wypełnioną kartą gwarancyjną, w oryginalnym 

opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami (szczególnie gdy produkt jest sprzedawany wraz z walizką), z kompletem 
akcesoriów wyszczególnionych w instrukcji obsługi, kompletną dokumentacją oraz czytelną tabliczką znamionową. Serwis nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawiony nietypowy osprzęt należący do reklamującego. W przypadku zgłoszenia 
urządzenia bez opakowania transportowego, nie zdemontowanymi akcesoriami zewnętrznymi (np. kółka jezdne, uchwyty 
transportowe) lub niewłaściwym zabezpieczeniem i brakiem znaków ostrzegawczych na opakowaniu zewnętrznym, ryzyko 
uszkodzenia w transporcie ponosi zgłaszający reklamację.  

Pieczęć firmowa 
i czytelny podpis sprzedawcy 

UWAGA: Nieprawidłowo lub niekompletnie wypełniona karta gwarancyjna jest nieważna 
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SERWIS 
1. Naprawa gwarancyjna wykonana zostanie w terminie 14 dni roboczych (bez sobót, niedziel i dni świątecznych) od dnia 
dostarczenia do punktu serwisowego gwaranta. Przy braku możliwości naprawy czas reklamacji może zostać wydłużony o czas 
potrzebny  na sprowadzenie części niezbędnych do naprawy o czym zgłaszający reklamację zostanie poinformowany. 
2. Gwarant zobowiązany jest w ramach gwarancji do naprawy lub wymiany urządzenia na nowe, względnie do zwrotu zapłaconej 
za nie kwoty w przypadku niemożliwości dokonania naprawy.  
3. Jeżeli gwarant wymienił wyrób na wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wydania wyrobu wolnego od wad, 
potwierdzonego dowodem zakupu. 
Jeżeli podczas naprawy wyrobu zostanie wymieniona część, termin gwarancji naprawionego urządzenia zostanie przedłużony o 
czas naprawy urządzenia w serwisie. 
4. Gwarant nie zobowiązuje się do dostarczania urządzeń zastępczych w trakcie naprawy gwarancyjnej. 
5. Zanieczyszczenia urządzenia powstałe w okresie jego eksploatacji powinny być usunięte  przez użytkownika przed oddaniem 
urządzenia do punktu serwisowego. W przeciwnym wypadku serwis może odmówić przyjęcia reklamacji, bądź oczyścić urządzenie 
na koszt użytkownika. 
6. W przypadku powtórnego nieuzasadnionego roszczenia gwarancyjnego, użytkownik zostanie obciążony kosztami ekspertyzy i 
transportu.  
7. W razie stwierdzenia nadmiernego zużycia eksploatacyjnego porównywalnego z pracą zawodową lub przemysłową, uszkodzenia 
mechanicznego na skutek nadmiernego zużycia naturalnego, przeciążenia powodującego nieodwracalne uszkodzenia w wyniku 
przekroczenia dopuszczalnego obciążenia, gwarant zastrzega sobie prawo oddalenia reklamacji lub wyceny naprawy płatnej. 
8.  Użytkownik traci uprawnienia wynikające z tytułu niniejszej gwarancji w przypadku: 
a) dokonania samodzielnych napraw, przeróbek urządzenia lub zlecenia osobom nieuprawnionym 
b) zniszczenia lub zagubienia niniejszej gwarancji 
c) użytkowania urządzenia niezgodnie z warunkami gwarancji, instrukcji obsługi i jego przeznaczeniem 
d) w przypadku składowania urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach tzn. dużej wilgotności, zapylenia, zbyt niskiej (mróz) 

bądź wysokiej temperatury otoczenia.  
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W sprawach nie objętych powyższymi Warunkami Gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu Cywilnego (Dz. U. 
Nr 16, poz.93). Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi zgodnie z Ustawą 
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
Korzystanie z gwarancji jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w karcie gwarancyjnej. 
 
ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJE WARUNKI NINIEJSZEJ KARTY GWARANCYJNEJ  
ZAKUPIONE URZĄDZENIE OTRZYMAŁEM  KOMPLETNE WRAZ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM 
 
 ……………………………………….. 
 /czytelny podpis/ 
 

DATA PRZYJĘCIA DO NAPRAWY OPIS USZKODZEŃ, UWAGI DATA WYDANIA I PODPIS SERWISANTA 

   

 


