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WARUNKI GWARANCJI

PRODUKTÓW COELBO  

Firma COELBO udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.    

1.1  COELBO obiecuje dostarczyć Produkty, które są zgodne z umowami, bez wad, które sprawiają, że nie nadają się

one do zwyczajowego użytku, dla którego takie produkty są wytwarzane.  

1.2  W żadnym przypadku COELBO nie jest zobowiązany do dostarczenia produktu odpowiedniego dla konkretnego

zastosowania, chyba, że jest to wyraźnie uzgodnione na piśmie z Kupującym.  

1.3  COELBO  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezgodności lub wady produktów, w następujących

przypadkach:  

1.3.1  Jeżeli niezgodność lub wada wynika z wzorów, projektów, informacji, instrukcji, oprogramowania,

materiałów, półfabrykatów, części lub innych materiałów dostarczonych przez Kupującego lub innych osób w jego

imieniu.   

1.3.2  Jeżeli wada lub niezgodność wynika z nieprawidłowej obsługi, napraw lub dokonanych zmian Produktu nie

przez COELBO lub upoważnione osoby trzecie.  

1.3.3  Jeżeli niezgodność lub wada jest wynikiem niewłaściwej instalacji Produktu  

1.3.4  Jeżeli niezgodność lub wada wystąpiła z powodu braku lub niedostatecznej ochrony lub błędów w podłączeniu

Produktu  

1.3.5  Jeżeli niezgodność lub wada wynika ze stosowania żrących płynów lub cieczy nieprzewidzianych w

dokumentacji dołączonej do Produktu  

1.3.6  Jeżeli niezgodność lub wada jest wynikiem normalnego zużycia Produktu  

1.3.7  Jeżeli niezgodność lub wada wynika z niewłaściwego stosowania Produktu (na przykład przeciążenia poza

granice wskazane dla Produktu)  

1.3.8  Jeżeli wada lub brak zgodności jest wynikiem zdarzenia, które występuje po tym, gdy ryzyko zostało

przeniesione na Kupującego  

1.4  Pod rygorem utraty gwarancji, wszelkie wady lub niezgodności muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w

ciągu ośmiu dni od daty dostarczenia produktu lub od daty wykrycia jakichkolwiek ukrytych niezgodności lub wad,

lub od dnia, w którym Kupujący mógł odkryć niezgodności lub wady poprzez staranne badania Produktu, lub od

dnia otrzymania skargi lub roszczenia stron trzecich, pod warunkiem, że jest w stosunku do Produktu i niewyłączone

z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.  

1.5  W każdym razie wszelkie wady lub niezgodności należy zgłosić w ciągu 24 miesięcy dla wszystkich produktów z

katalogu.  

1.6  Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości, co do daty dostawy, data produkcji Produktu znajdująca się na etykiecie

dołączonej do niego będzie rozpatrywana, jako data wejścia w życie.  

1.7  Kupujący jest zobowiązany, na własny koszt, zwrócić wszelkie niezgodne lub wadliwe Produkty do: COELBO ,

lub do autoryzowanego serwisu wskazanego przez COELBO.  

1.8  Gdy istnienie wady, niezgodności lub i odpowiedzialności COELBO zostało potwierdzone na podstawie

niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, Kupujący będzie uprawniony, według własnego uznania COELBO, do

naprawy lub wymiany produktu, albo do obniżenia ceny lub, jeśli cena została już zapłacona, do częściowego zwrotu

tejże w oparciu o zużycie i wiek Produktu.  

1.9  Dostawa naprawionych lub wymienionych produktów będzie:  

- za opłatą transportową dla produktów, które wpłynęły do zakładu lub

autoryzowanego centrum serwisowego.  


