
Ogólne Warunki Gwarancji CADSolution 

Firma CadSolution z siedzibą w Mielęcinie, zwana dalej Gwarantem, zapewnia Kupującemu 

(nie będącą osobą fizyczną) dobrą jakość oraz prawidłowe działanie maszyny / urządzenia objętej 

fakturą, zgodnie ze standardami przewidzianymi dla maszyn / urządzeń tego rodzaju, z 

zastrzeżeniem, że będzie ona / ono użytkowana / e zgodnie z przeznaczeniem, w normalnych 

warunkach eksploatacyjnych opisanych w instrukcji dołączonej do maszyny / urządzeń lub do 

faktury Gwaranta.      

 

 

§ 1 Warunki Ogólne 

1.      Sprzedawca udziela gwarancji na okres 12 

miesięcy od daty sprzedaży.   Termin   ten   biegnie   

od   dnia   wystawienia   Faktury   lub / i od daty 

podpisania protokołu odbioru na maszyny / 

urządzenia sprzedane Kupującemu.  

2.     Odpowiedzialność    Gwaranta    z    tytułu    

udzielonej    gwarancji    obejmuje tylko wady 

powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej 

maszynie / urządzeniu.  

3.   Gwarancja obejmuje naprawę maszyny / 

urządzenia lub jej części nieodpłatnie. 

4.   Naprawy maszyny / urządzenia są dokonywane 

przez Gwaranta lub przez uzgodnioną z Gwarantem 

firmę serwisową.  

5.  Gwarant wykonuje usługę na miejscu 

zainstalowania maszyny.  W takim przypadku 

Gwarant ponosi koszty przejazdu i pobytu serwisu 

na miejscu. Kupujący ma obowiązek zapewnić 

serwisowi Gwarant odpowiednie zaplecze 

techniczne oraz warunki zgodne z zasadami BHP.  

6. Świadczenia Sprzedawcy wobec Nabywcy z tytułu 

rękojmi są wyłączone. W przypadku sprzedaży 

zagranicznej warunki umowy sprzedaży oraz 

niniejszej gwarancji ustala się jedynie zgodnie z 

prawem polskim. Postanowienia Konwencji 

Narodów Zjednoczonych o umowach 

międzynarodowej sprzedaży towarów są wyłączone.   

7. Warunkiem zakupu produktu przez Nabywcę 

jest akceptacja niniejszych warunków gwarancji, 

które każdorazowo są integralna częścią umowy 

sprzedaży produktu 

§ 2 Zgłoszenie Gwarancyjne  

1.  Naprawa maszyny / urządzenia w ramach 

udzielonej gwarancji następuje po pisemnym 

zgłoszeniu uszkodzenia przez Kupującego 

Gwarantowi.  

2.   Gwarant ma w ciągu 2 dni roboczych od 

pisemnego zgłoszenia uszkodzenia    obowiązek    

skontaktowania    się    z    Kupującym    i ustalenia 

sposobu usunięcia awarii.  

§ 3 Procedura Gwarancyjna  

1.     Naprawa maszyny / urządzenia w ramach 

udzielonej gwarancji poprzedzona jest wstępnymi 

oględzinami dokonanego uszkodzenia. Oględziny 

mają na celu ustalenie rodzaju i przyczyny 

uszkodzenia oraz wstępne zakwalifikowanie 

zasadności naprawy maszyny/ urządzenia w 

ramach gwarancji. Oględzin dokonuje   Gwarant   

w   siedzibie   Kupującego   lub   w   miejscu 

wskazanym przez niego, bądź w siedzibie 

Gwaranta (transport i koszty z nim związane są po 

stronie kupującego).  

2.     W przypadku uzasadnionej reklamacji Strony 

ustalają odpowiedni termin usunięcia wady, 

uwzględniając aktualne możliwości serwisowe i 

dostępność części. 

3. Gdy   w   wyniku   oględzin   Gwarant   

stwierdza, że   uszkodzenie   nie podlega gwarancji 

to koszt oględzin i wszystkie dodatkowe związane 

z nim koszty ponosi Kupujący.  

§ 4 Wyłączenie Gwarancji  

Gwarancja nie obejmuje:  



1.  Usterki wynikające z używania maszyny 

niezgodnego z przeznaczeniem lub instrukcja 

obsługi. 

2.  Wszelkich  uszkodzeń  powstałych  na  skutek  

nieprawidłowego  lub   niedbałego   używania   

maszyny/   urządzenia,   wynikające z 

lekkomyślności, zniszczenia, spóźnionego 

sygnalizowania usterek, braku konserwacji, 

niewłaściwie wykonanej konserwacji, stosowania 

nieoryginalnych części zamiennych, nadmiernego   

przeciążenia,     eksploatacji     w niewłaściwych     

warunkach,     w   szczególności   związanych   z   

oddziaływaniem   chemicznym,   temperaturowym i 

zakłóceniami elektromechanicznymi,  

3. Uszkodzeń       powstałych       po       

zainstalowaniu       maszyny/ urządzenia   na   skutek   

wpływów   atmosferycznych, zakłóceń   

elektromagnetycznych i siły wyższej,  

4.   Następstwa eksploatacyjnego zużycia 

poszczególnych elementów maszyny (włączniki, 

bezpieczniki, żarówki, paski napędowe, filtry, środki 

smarne, zderzaki, zabieraki, noże). 

5.  Wszelkie części zamienne wymieniane w czasie 

gwarancji są własnością CADSolution. 

§ 5 Wygaśnięcie Gwarancji  

1. Gwarancja   wygasa   przed   terminem   w   niej   

ustalonym, jeżeli   Kupujący: 

- spowoduje uszkodzenia,  

- wprowadzi zmiany konstrukcyjne bez zgody i 

wiedzy Gwaranta,  

- dokona naprawy i wymiany uszkodzonych maszyn/ 

urządzeń lub ich części przez inne osoby lub firmy 

niż Gwarant lub podmioty polecane przez 

Gwaranta. 

2. W przypadku zbycia urządzenia przez Nabywcę 

lub przekazania go do używania osobie trzeciej. 

3. W przypadku, gdy wobec Sprzedawcy lub 

producenta towaru dojdzie do otwarcia likwidacji, 

złożenia wniosku o otwarcie postępowania 

restrukturyzacyjnego lub upadłościowego lub 

wykreślenia z właściwego rejestru (Krajowego 

Rejestru Sądowego w przypadku Sprzedawcy). 

W przypadkach określonych w zdaniu poprzednim 

wygasają także niezrealizowane roszczenia Nabywcy 

związane z niniejszą gwarancją powstałe przed 

zdarzeniami zaistniałymi w zdaniu poprzednim. 

§ 4 Odpowiedzialność za szkody spowodowane. 

1. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za 

jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie straty i 

szkody, poniesione przez Nabywcę z powodu wady 

produktu, a w szczególności utraty lub uszkodzenia 

innego sprzętu, wynikłych   przestojów, utraty   

zysków lub dochodów, kosztów towarów 

zastępczych itp. 

 

     

  

 


