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WARUNKI GWARANCJI 

1. Gwarancja obejmuje wciągarki posiadające ważny dokument gwarancyjny. Gwarancja jest ważna wraz z 

dowodem zakupu. 

2. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty dostawy wciągarki. Data dostawy jest podana na druku 

gwarancji. 

3. Gwarant zobowiązuje się naprawid wady fabryczne wyciągarki wykryte podczas 

okresu gwarancji. 

4. Gwarancja nie obejmuje wad wciągarki powstałych w wyniku: 

Naprawy wykonywanej inaczej niż przez gwaranta, nieprzestrzeganie zasad prawidłowej instalacji i obsługi 

opisanych w instrukcji obsługi, przechowywanie wciągarki w niewłaściwych warunkach, lekceważenie zasady 

nadzoru, niewłaściwe użycie, nieprawidłowe nawijanie liny, nie przestrzeganie zasad obsługi wyciągarki, 

przeciążanie wciągarki, przypadkowych zdarzeo, takich jak: pożar, wyładowanie elektryczne, powódź, działanie 

substancji chemicznych oraz okoliczności i działanie siły wyższej. 

5. Gwarancja nie obejmuje wad mechanicznych takich jak: 

uszkodzenia mechaniczne obudowy, uszkodzenia silnika, przekładni i bębna spowodowane przeciążeniem 

wciągarki. W przypadku przekroczenia jakichkolwiek parametrów pracy wyciągarki wyszczególnionych w instrukcji 

obsługi wyciągarki będą traktowane jako przeciążenie wyciągarki. 

6. Gwarancja nie obejmuje elementów obudowy i akcesoriów, które ulegają normalnemu zużyciu podczas 

eksploatacji, takich jak: zarysowania, miejsca trwale zabrudzone, zcieranie oznaczeo itp.  

7. Lina wciągarki, zarówno lina stalowa, jak i lina syntetyczna, nie są objęte gwarancją. 

8. Gwarancja nie obejmuje wyciągarek, które nie są sprawne z powodu braku zapewnienia właściwej konserwacji. 

9. Podstawą do rozpatrzenia roszczenia gwarancyjnego jest dostarczenie wyciągarki wraz z ważną kartą 

gwarancyjną, dowodem zakupu i formularzem reklamacyjnym, który powinien opisywad wadę i okoliczności w 

których wystąpiła, a także typ pojazdu, w którym wciągarka była zainstalowana.  

10. Należy skontaktowad się z gwarantem w sprawie dostawy wciągarki pod wskazany adres serwisu i pokrycia 

kosztów transportu, o ile wciągarka jest wysyłana za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez gwaranta. 

11. Usterka zgłoszona w okresie gwarancyjnym zostanie naprawiona przez gwaranta na koszt gwaranta w ciągu 14 

dni roboczych. Okres rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym po dacie dostawy wyciągarki do serwisu. 

12. Jeżeli naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, okres naprawy może zostad wydłużony do 

60 dni, na co klient wyraża zgodę poprzez korzystanie z usług serwisu. 

13. Klient ma prawo do wymiany wciągarki na nową, o ile gwarant uzna naprawę za niemożliwą. Wyciągarka 

zostanie wymieniona na nową, wolną od wad w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Jeżeli w szczególnych 

przypadkach (np. brak takiego produktu w ofercie gwaranta) wyciągarki nie można zastąpid tym samym jej typem, 

gwarant w porozumieniu z klientem, wymieni wyciągarkę na wyciągarkę innego typu, o możliwie najbardziej 

zbliżonych parametrach technicznych. Taką procedurę uznaje się za wypełnienie zobowiązao ze strony gwaranta.  

14. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres świadczenia gwarancyjnego. 

15. Jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona, gwarant obciąży klienta kosztami procedur gwarancyjnych i 

transportu. 

16. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej pracy wyciągarki. 

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty poniesione przez klienta, wynikające z uszkodzenia 

wciągarki. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia powstałe z braku zamontowania wyłącznika 

wysokoprądowego lub złączki wysokoprądowej jak i braku natychmiastowego rozłączenia wyciągarki od zasilania 

w przypadku awarii.  



2 

 

17. Prawa gwarancyjne nie uwzględniają roszczenia klienta o zwrot utraconych zysków w związku z wadą 

wciągarki. 

18. Jeśli klient nie zaakceptuje warunków gwarancji, ma prawo zwrócid wyciągarkę  sprzedawcy na własny koszt w 

ciągu 5 dni roboczych od daty zakupu. W takim przypadku wyciągarka nie może wykazywad oznak użytkowania. 

19. W sprawach spornych, nieuregulowanych niniejszą gwarancją, zastosowanie mają obowiązujące przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  
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