
WARUNKI GWARANCJI 

1. Niniejsza gwarancja dla swojej ważności wymaga podpisania Karty Gwarancyjnej przez Użytkownika. Uprawnionym z gwarancji jest posiadacz oryginalnej poprawnie 

wypełnionej Karty Gwarancyjnej. 

2. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadliwymi częściami i / lub defektami produkcyjnymi. 

3. Produkt musi być: 

   a) dostarczony bezpośrednio do Gwaranta wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu lub 

   b) przesłany do Gwaranta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wraz z produktem należy wysłać: szczegółowy opis problemu technicznego, Kartę Gwarancyjną, ważny 

paragon zakupu. 

Wszelkie koszty związane ze zgłoszeniem usterki, dostarczeniem urządzenia do Gwaranta, zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem 

ponosi Użytkownik. 

4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte w ustalonym przez strony terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych począwszy od dnia dostarczenia sprzętu do 

Gwaranta. W przypadku potrzeby sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych spoza terytorium Polski, okres naprawy może się wydłużyć o dodatkowe 14 dni 

robocze. 

5. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. 

6. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli: 

   a) w okresie gwarancji Gwarant dokona czterech napraw (dotyczy odbiorników GPS) / sześciu napraw (dotyczy tachimetrów elektronicznych marki South) / ośmiu 

napraw (dotyczy tachimetrów elektronicznych marek: Nikon, Spectra Precision), a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają użytkowanie go zgodnie 

z przeznaczeniem, 

   b) Gwarant stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe, 

   c) sprzęt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy. 

Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Użytkownika elementów i koszt ich wymiany. 

7. Jeżeli wymiana produktu na nowy, zgodnie z punktem 5. jest niewykonalna, Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu kwoty zakupu. 

8. Kartę Gwarancyjną należy przechowywać wraz z ważnym paragonem zakupu w bezpiecznym miejscu. Karta Gwarancyjna wypełniona w sposób niepełny lub 

niepoprawnie jest nieważna. Należy upewnić się, że numer seryjny produktu odpowiada numerowi seryjnemu wpisanemu do Karty Gwarancyjnej, a data sprzedaży jest 

zgodna z datą wystawienia paragonu / faktury VAT zakupu. Ochrona Gwarancyjna nie będzie udzielona, jeżeli w Karcie Gwarancyjnej wystąpią jakiekolwiek zmiany, 

wytarcia lub zamazania. 

9. Gwarancją nie są objęte: 

   a) wypadki zaistniałe podczas transportu i przeładunku oraz wywołane tym uszkodzenia; 

   b) wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu, niedbałością Użytkownika lub stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją 

obsługi albo przepisami bezpieczeństwa; 

   c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady; 

   d) wadliwe działanie lub uszkodzenie wynikłe na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, 

nieprzewidzianych wypadków, korozji, rdzy, plam, przepięć w sieci energetycznej, podłączenia do nieuziemionego gniazda zasilającego; 

   e) produkty, które osoby inne niż Gwarant (w tym Użytkownik) naruszyły (naruszając plombę gwarancyjną lub w jakikolwiek inny sposób) lub w których przeprowadziły 

przeróbki, zmiany, dostrojenia lub naprawy; 

   f) produkty, których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto; 

   g) błędy wynikające z wadliwego działania systemu GPS i EGNOS; 

   h) uszkodzenia wynikające z zastosowania niewłaściwego i niefirmowego zasilania; 

   i) uszkodzenia i wady wynikające z niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją eksploatacji, przechowywania, konserwacji; 

   j) uszkodzenia bądź niewłaściwe działanie spowodowane zainstalowaniem w urządzeniu aplikacji innych producentów, w tym wirusów komputerowych; 

   k) odpłatne konserwacje, przeglądy i rektyfikacje sprzętu. 

10. Po upływie każdego roku gwarancji produkt musi zostać obowiązkowo poddany rutynowemu przeglądowi gwarancyjnemu płatnemu według 

aktualnego cennika serwisowego dostępnego u Gwaranta. Obowiązkiem Gwaranta jest potwierdzenie przeglądu gwarancyjnego poprzez wpis w 

niniejszej Karcie Gwarancyjnej. W razie stwierdzenia braku potwierdzenia corocznego przeglądu gwarancyjnego, gwarancja traci ważność (dotyczy 

tylko niwelatorów optycznych, niwelatorów laserowych rotacyjnych i systemów sterujących marki Laserliner oraz tachimetrów i teodolitów 

elektronicznych marki South). 

11. W przeciągu 15 miesięcy od daty zakupu instrumentu, Użytkownik może skorzystać z jednego bezpłatnego przeglądu (dotyczy tylko tachimetrów elektronicznych 

marek: Nikon, Spectra Precision). 

12. Decyzja Gwaranta odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną. 

13. Gwarant oraz jego filie i oddziały nie będą ponosiły odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane z powodu restrykcji 

importowych / eksportowych na części zamienne lub/i innych przepisów prawnych, czy też nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy. 

14. Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono stają się własnością Gwaranta. 

15. Niniejsza gwarancja nie zezwala na dokonanie zmian, przeróbek, dostosowań czy regulacji, tak aby produkt odpowiadał napięciu zasilania, radiowemu systemowi 

transmisyjnemu lub wymogom elektrycznym kraju lub regionu, w którym produkt ma być używany. Zaleca się, aby Użytkownik zapoznał się z lokalnymi warunkami 

technicznymi i wymogami bezpieczeństwa, zanim zakupi produkt, który ma być użytkowany w innym kraju. 

16. Gwarancja traci ważność w następujących przypadkach: 

   a) przekroczenie norm użytkowania sprzętu; 

   b) uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi; 

   c) dokonywanie przez użytkownika napraw we własnym zakresie lub w zakładach nie posiadających autoryzacji. 

17. Gwarant zastrzega sobie możliwość skrócenia okresu gwarancji na instrument do 12 (dwunastu) miesięcy w następujących przypadkach: 

   a) wskutek zaistnienia poważnej szkody powstałej z winy Użytkownika (np. upadek instrumentu) Gwarant stwierdzi, że mimo usunięcia skutków tej szkody mogą one w 

przyszłości rzutować na prawidłową pracę instrumentu; 

   b) producent sprzętu zaprzestanie produkcji instrumentów geodezyjnych lub sprzeda dział instrumentów geodezyjnych innej firmie; 

   c) gdy wskutek działania "siły wyższej" (np. klęski żywiołowe, bankructwo producenta) fabryki producenta nie będą w stanie produkować części zamiennych. 

18. Użytkownik jest zobowiązany do staranności ogólnie wymaganej w ramach techniki geodezyjnej, w tym z zaniechania korzystania z odbiornika GPS w sytuacji 

zaistnienia ewentualnej awarii pod rygorem uchylenia się Gwaranta od odpowiedzialności za pogorszenie stanu rzeczy będące skutkiem zaniedbania Użytkownika przez 

świadomą rezygnację z kontaktu z serwisem. 

19. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za błędy pomiarowe wynikające z braku znajomości ograniczeń technologii GPS (np. w budynkach, przy silnym zagłuszającym 

polu elektromagnetycznym, pod b. gęstą pokrywą drzew itp.).  

20. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za brak działania lub nieprawidłowe działanie systemu pozycjonowania ASG-EUPOS oraz innych systemów stacji referencyjnych. 

21. Gwarant oraz jego filie i oddziały nie udzielają upoważnień ani gwarancji odnośnie produktów z wyjątkiem tych, które wyraźnie określono w niniejszym dokumencie. W 

żadnym wypadku nie będą one odpowiedzialne wobec Użytkownika za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie produktu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w 

produkcie, oraz nie będą odpowiedzialne za szkody spowodowane wadami produktu, inne niż realnie poniesione szkody w posiadanym majątku lub naruszenie dóbr 

osobistych. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Użytkownika do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią produktu. 

W ramach gwarancji Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu skutków usterek, tj. szkód wyrządzonych ludziom, zniszczenia cudzej własności, strat w zyskach itp. 

22. Powyższa umowa gwarancyjna jest jedyną gwarancją udzieloną przez Gwaranta i nie istnieje żadna inna gwarancja, ustna czy pisemna, wyraźna czy domniemana. W 

szczególności Gwarant zaprzecza istnieniu jakiejkolwiek gwarancji domniemanej odnośnie nadawania się produktów do konkretnego zastosowania. 

23. Za oczywiście nieuzasadnione reklamacje obciążany jest Użytkownik zgodnie ze stosowanymi przez Gwaranta cenami. 

24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

25. Ewentualne spory mogące wyniknąć podczas wykonywania niniejszej umowy strony będą starały się rozpatrywać na drodze polubownej, a w przypadku ich 

nierozstrzygnięcia na drodze sądowej w sądzie właściwym miejscowo dla Gwaranta. 


