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KARTA GWARANCYJNA 

Rodzaj towaru: 

 
Model: 

 
Numer seryjny: 

 
Data zakupu: 

 
Numer dowodu zakupu:  

 

  

A. Warunki udzielonej gwarancji 

1. Gwarantem jakości urządzenia jest firma LOXIMIDE Sp. z o.o. 

2. Gwarant ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (produkcyjne i materiałowe), które ujawniły się 
w urządzeniu w okresie nie dłuższym niż   ......60.....    miesięcy od daty sprzedaży na podstawie 
wystawionego dokumentu sprzedaży. 

3. Gwarancja na urządzenie jest udzielana wyłącznie osobie fizycznej lub prawnej, która dokonała 
zakupu urządzenia i dysponuje dowodem zakupu. 

4. Zgłoszenie przez Kupującego wad materiałowych oraz wad urządzeń i wyrobów powinno być 

dokonane na piśmie niezwłocznie po wykryciu tychże wad. Zasadność i wartość reklamacji będzie 

określona w ciągu 14 dni.  

5. Reklamowane urządzenie po uznaniu zasadności powinno być dostarczone czyste do wskazanego 
magazynu Gwaranta przez Kupującego. 

6. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w okresie nie dłuższym niż 30 dni licząc od 
daty uznania zasadności na podstawie sporządzonego protokołu. W przypadku braku możliwości 
usunięcia wad w terminie 30 dni z tytułu braku materiału w fabryce, Gwarant poinformuje pisemnie 
Kupującego o najszybszym możliwym terminie usunięcia wad. 

7. Gwarant w razie reklamacji zastrzega sobie prawo decyzji o sposobie jej realizacji, tj. o naprawie 
bądź wymianie reklamowanego urządzenia. 
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B. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w związku z: 

1. nieprawidłową obsługą wykonaną niezgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia. 

2. niewłaściwym montażem przeprowadzonym niezgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia. 

3. samowolnymi naprawami lub modyfikacjami konstrukcji urządzenia.  

4. uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi lub chemicznymi (maksymalna wilgotność pracy             
do 65%). 

5. nieautoryzowanym użyciem polegającym na eksploatacji urządzeń w warunkach niezgodnych             
z przeznaczeniem. 

6. naturalnym zużyciem eksploatacyjnym materiału. 

7. nieprawidłowym czyszczeniem urządzenia - uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. 

8. w przypadku urządzeń pracujących pod napięciem, podłączeniem i/lub zasileniem niezgodnym         
z dokumentacją techniczną urządzenia lub z informacją na tabliczce znamionowej urządzenia. 

9. spaleniem silników elektrycznych uruchamianych i eksploatowanych bez zabezpieczeń 
elektrycznych określonych w dokumentacji technicznej urządzenia. 

Wszelkie sprawy sporne powstałe na tle udzielonej gwarancji rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 
miejsca siedziby Gwaranta. 

 

 

 

LOXIMIDE Sp. z o.o. 

podpis............................ 

Data 

............................ 

Data zgłoszenia usterki: 

 

Data wydania/naprawy: 

 
Opis usterki: 

 

 

Opis usterki: 

 

Pieczątka/podpis Kupującego: 

 

 

Pieczątka/podpis Gwaranta: 

 

 


