
 

                 STANDARDOWA GWARANCJA GWS 

Poniższe postanowienia dotyczą standardowej gwarancji obowiązującej dla wszystkich krajów           
w których Global Water Solutions Ltd. Prowadzi sprzedaż swoich produktów, jej partnerów                  
i współpracowników (dalej nazywanych kolektywnie GWS), ogólnej polityki sprzedaży i jej warunków. 
Żaden z partnerów, dostawców oraz innych osób działających w imieniu GWS nie posiada 
upoważnienia do zmiany zasad i warunków udzielanej gwarancji. 

A. Postanowienia wstępne 

Poniższe ustalenia i warunki obowiązują od 01.10.2004r. i są wiążące do momentu wprowadzenia ich 
przez GWS. Zasady te obowiązują m miejsce wcześniejszych wydanych przez GWS, zarówno w formie 
pisemnej jak i ustnej. Opisane niżej zasady nie stanowią oferty ani deklaracji czy zgody na sprzedaż 
produktów GWS jakiejkolwiek osobie fizycznej, prawnej czy innej jednostce organizacyjnej i nie mogą 
być w ten sposób interpretowane. Poniższe przepisy stanowią swoistego rodzaju wypis z pełnego 
tekstu gwarancji, a wiążący dla odbiorcy ostatecznego jest pełny tekst GWARANCJI WARUNKOWEJ 
dostarczonej            z zakupionym produktem. 

B. Standardowa gwarancja warunkowa 

GWS gwarantuje, że licząc od daty sprzedaży wynikającej z dokumentu sprzedaży, przez odpowiedni 
okres gwarancyjny, zakupione produkty będą: 

 wolne od wad fabrycznych i materiałowych, 

 wykonane zgodnie z wzorcem, 

 podporządkowane specyfikacji podanej lub zgodnie z pisemną umową pomiędzy nabywcą a 
GWS. 

Ta warunkowa gwarancja dotyczy tylko produktów zakupionych bezpośrednio od GWS. Warunkowa 
gwarancja nie może być przenoszona na żadnego kolejnego nabywcę lub użytkownika. 

1. warunkowa gwarancja (łącznie z deklaracją w aneksie 1) dostarczona wraz z produktem 
odbiorcy jest wiążąca dla stron, i obowiązuje w miejsce wszelkich innych ewentualnych 
gwarancji, pisemnych czy ustnych, ustawowych, wyrażonych czy domniemanych, włączając 
gwarancję zwyczajnej przydatności lub gwarancję przydatności do celów specyficznych.         
W razie uznania słuszności roszczeń gwarancyjnych może nastąpić naprawa, wymiana na 
nowy lub zwrot poniesionych wydatków na zakup wadliwego urządzenia od GWS. 

2. W ramach niniejszej gwarancji GWS nie odpowiada za dodatkowe wydatki opłaty, koszty 
(włączając koszty badań, testów, magazynowania czy transportu) lub wyrządzone przez 
produkt szkody, w tym pośrednie, szczególne, zadośćuczynienia czy za wady ukryte, utracony 
zysk i czas, stracone możliwości handlowe, niezależnie od tego czy GWS ponosi winę lub 
została ona wykazana i niezależnie od tego czy wykazane zostały wady produkcyjne czy 
materiałowe, zaniedbanie w produkcji czy projektowaniu lub brak właściwej instrukcji obsługi. 

3. Odpowiedzialność GWS określona w niniejszej gwarancji, wynikająca ze sprzedaży czy 
dostawy produktów, ich używania, zaniedbania lub w jakimkolwiek innym wypadku, nie może 
przekraczać w żadnym wypadku kosztów naprawy czy wymiany produktu,  a w przypadku 
wygaśnięcia gwarancji wszystkie bez wyjątku zobowiązania z tego tytułu również ulegają 
wygaśnięciu. 

4. Podstawę procedur gwarancyjnych mogą stanowić wyłącznie przepisy zawarte w niniejszych 
ustaleniach. Gwarancją nie mogą być objęte produkty GWS, które były niewłaściwie używane 
(łącznie z użyciem niezgodnym z przeznaczeniem produktu), nadużywane, zaniedbane, 
niewłaściwie zamontowane lub konserwowane, a także produkty, które zostały 
zmodyfikowane lub naprawione przez osoby lub jednostki inne niż GWS lub ich 
autoryzowanych przedstawicieli. 



Aneks 1 
Warunkowa gwarancja zbiorników ciśnieniowych GWS 

GWS udziela gwarancji na wszystkie zbiorniki ciśnieniowe za wady produkcyjne i materiałowe: 

 na okres 5 lat dla serii : ChallengerTM, FlowThruTM, C2 LiteTM, PressureWaveTM; 

 na okres 3 lat dla serii: SolarWaveTM; 

 na okres 2 lat dla serii: HeatWaveTM i ROWaveTM; 

liczone od daty sprzedaży. 

Gwarancja ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy produkty są użytkowane zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem, natomiast nie obejmuje defektów wywołanych niewłaściwym użytkowaniem 
produktu, będących następstwem wypadku, błędnego użycia lub błędnego doboru. Jeśli produkt był 
niewłaściwie zamontowany lub zmodyfikowany w jakikolwiek sposób, niezatwierdzony przez zakład 
produkcyjny, gwarancja jest nieważna. Gwarancja zawarta      w tym rozdziale zastępuje inne, 
wyrażone lub domniemane gwarancje, włączając, ale nie ograniczając się do gwarancji przydatności 
handlowej czy przydatności do konkretnego celu. 

GWS w żadnym wypadku nie odpowiada za poniesione opłaty manipulacyjne, utratę zysku, 
przypadkowe zniszczenia lub uszkodzenie innego mienia będących wynikiem naruszenia lub 
niestosowania się do treści zawartych w gwarancji, opóźnienia dostawy lub jakąkolwiek inną stratę 
poniesioną przez kupującego. GWS nie ponosi również kosztów robocizny i wydatków potrzebnych do 
usunięcia i ponownego zainstalowania produktu zastępczego. 

Aby skorzystać z gwarancji, konsument musi dostarczyć wadliwy produkt na własny koszt do 
autoryzowanego Dystrybutora GWS lub partnera OEM (producenta oryginalnego wyposażenia). GWS 
naprawi lub wymieni wadliwy produkt przekazując go do przedstawiciela realizującego w imieniu GWS 
warunki gwarancji. GWS zastrzega sobie prawo do zmian         w budowie, które, w jego ocenie 
stanowią ulepszenie produktu. 

Seria zbiorników SuperFlowTM objęta jest ograniczona gwarancją jednego roku od daty produkcji na 
wady produkcyjne stalowej powłoki. Gwarancja na wymienioną membranę, pod warunkiem, że 
zbiornik jest zamontowany przez autoryzowanego instalatora i jest kontrolowany zgodnie z instrukcją 
obsługi w 3 miesięcznych odstępach czasu, wynosi trzy miesiące od daty produkcji( data produkcji jest 
ustalana z czteromiesięcznym wyprzedzeniem od rzeczywistej daty produkcji). 

Gwarancja jest uzależniona od prawidłowej instalacji, dostosowania wstępnych ustawień zgodnie ze 
sztuką i zaleceniami producenta oraz montażowi zaworu ciśnieniowego odciążającego sposób 
przewidziany w instrukcji obsługi. 

 

Rodzaj zbiornika: ____________________________ 

Nr seryjny: _________________________________ 

Data sprzedaży: _____________________________ 

Sprzedawca: ________________________________ 

Podpis sprzedawcy: __________________________ 

 


