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WARUNKI GWARANCJI URZĄDZEŃ – DOKUMENT GWARANCYJNY

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.1. Niniejsza gwarancja  dotyczy urządzeń produkcji  Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego

"Kared" Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,  z siedzibą w Kowalach objętych umową
kupna-sprzedaży pomiędzy PUP Kared Sp. z o.o. a Użytkownikiem.

1.2. Gwarancja nie dotyczy oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach.
1.3. Gwarantem  jest  Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Kared"  Spółką  z  ograniczoną

odpowiedzialnością,  z siedzibą w Kowalach przy ul.  Kwiatowej 3/1,  poczta 80-180 Gdańsk,
wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  przez  Sąd  Rejonowy
Gdańsk-Północ  w  Gdańsku,  VII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod
numerem KRS 0000140099, NIP 5830018084, REGON 008103751.

2. OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE.
Gwarant oświadcza, że urządzenia, których dotyczy gwarancja są pozbawione wad fizycznych 
(gwarancja jakości).  Za wadę fizyczną uważa się wyłącznie przypadek, gdy urządzenie:
2.1. nie  ma właściwości,  które  rzecz  tego  rodzaju  powinna  mieć  ze  względu na  cel  w umowie

oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2.2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając

próbkę lub wzór;
2.3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a

sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia.

3. ZAKRES GWARANCJI I WYŁĄCZENIA.
3.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne urządzeń. 
3.2. Odpowiedzialność  z  tytułu  gwarancji  obejmuje  tylko  wady  fizyczne  powstałe  z  przyczyn

tkwiących w urządzeniach w chwili ich wydania.
3.3. Gwarancja nie obejmuje wad lub uszkodzeń w szczególności:

a) wynikających z przyczyn innych niż tkwiące w urządzeniach w chwili ich wydania, w    tym
wynikające z korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem, funkcjonalnościami
oraz instrukcją,

b) wynikających z nieuprawnionej ingerencji w urządzenia, w tym nieuprawnionej modyfikacji
przez podmiot inny niż producent,

c) wynikających z zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprawidłowej aplikacji lub
eksploatacji.

4. ŚWIADCZENIA GWARANTA.
4.1. W wypadku ujawnienia się wady fizycznej  objętej  niniejszą gwarancją gwarant  usunie ją w

terminie 21 dni od daty jej zgłoszenia.
4.2. Świadczenie gwarancyjne realizowane jest nieodpłatnie w siedzibie Gwaranta.
4.3. Jeżeli mimo dokonanej naprawy w danym urządzeniu zostanie ponownie stwierdzona ta sama

wada fizyczna, gwarant dokona wymiany urządzenia na nowe, pozbawione wad fizycznych w
terminie 21 dni od daty zgłoszenia wady.
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5. OKRES TRWANIA GWARANCJI.
5.1. Okres trwania gwarancji wynosi 24 miesiące od daty wydania urządzeń.
5.2. Jeżeli  w  wykonaniu  swoich  obowiązków  gwarant  dokonał  naprawy  urządzenia  termin

gwarancji  ulega  przedłużeniu  o  czas,  w  ciągu  którego  wskutek  wady  urządzenia  objętego
gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać.

5.3. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast
urządzenia wadliwego urządzenia wolnego od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia urządzenia wolnego od wad.

6. WARUNKI GWARANCJI.
6.1. Terytorialny  zakres  gwarancji  obejmuje  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  z

wyłączeniem statków i samolotów.
6.2. Przeniesienie gwarancji na inny podmiot wymaga zgody gwaranta w formie pisemnej

pod rygorem nieważności. Przeniesienie gwarancji na inny podmiot bez zgody gwaranta
powoduje automatyczne wygaśnięcie gwarancji.

6.3. Wszelka nieuprawniona ingerencja, w tym modyfikacja urządzeń przez podmiot inny
niż producent powoduje automatyczna utratę gwarancji. 

6.4. Gwarancja  nie  wyłącza,  nie  ogranicza  ani  nie  zawiesza  uprawnień  kupującego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, chyba że w umowie
uzgodniono inaczej.

7. SPOSÓB ZGŁASZANIA WAD.
W wypadku ujawnienia się wady należy niezwłocznie (nie później niż w terminie 1 dnia
roboczego  należy  zgłosić  ją  gwarantowi)  na  wskazany  adres  e-mail,  podając  w
szczególności  opis  stwierdzonej,  czas  jej  wystąpienia  oraz  stwierdzenia  oraz  dane
kontaktowe.

Kowale, 20.07.2021 Prezes Zarządu 
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