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Ogólne Warunki Gwarancji HF Inverter Polska 

 

Toruń, dn.20.09.2019 

wersja 01/2019 

 

I Postanowienia początkowe 

1. Ogólne Warunki Gwarancji, zwane dalej „Warunkami", określają formę i zasady udzielenia gwarancji 
przez firmę HF Inverter Polska Sp.C. z siedzibą w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 101e, zwaną 
dalej „Gwarantem" i określają formę i zasady rozpatrzenia reklamacji rzeczy, komponentów i usług, 
łącznie zwanych dalej „Produktami", przedsiębiorcom (w rozumieniu art. 431 k.c.) oraz konsumentom 
(w rozumieniu art. 221 k.c.) zwanych dalej „Kupującym". 

2. Gwarant zapewnia sprawne działanie sprzedanych Produktów pod warunkiem korzystania z nich 
zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji produktu. 

3. Przez sprzedaż Produktów rozumie się każdy stosunek prawny na podstawie którego Gwarant 
przenosi na Kupującego własność produktów, komponentów lub świadczy usługi. 

4. Postanowienia Warunków zostają podane do wiadomości na Karcie Gwarancyjnej, na stronie 
internetowej działającej pod adresem http://hfinverter.eu oraz w siedzibie Sprzedawcy. 

5. Karta gwarancyjna, zwana dalej „Kartą", jest wystawiana przez Gwaranta na Produkt podlegający 
gwarancji w dniu sprzedaży. Na Karcie umieszczone są numery seryjne Produktu umożliwiające 
jednoznaczną jego identyfikację. 

6. Warunki będą wiążące zarówno dla Gwaranta, jak i dla Kupującego. Gwaranta nie będą obowiązywały 
jakiekolwiek warunki gwarancji określone przez Kupującego, chyba że takie warunki zostały 
uzgodnione na piśmie pomiędzy Gwarantem i Kupującym. Warunki takie, określone przez 
Kupującego, nie będą obowiązywały Gwaranta, nawet jeśli Gwarant nie zgłosi osobnego sprzeciwu 
wobec tych warunków. 

7. Wszystkie prace z zakresu obsługi Produktów mogą być wykonywane wyłącznie przez personel 
fachowy i zgodnie z instrukcją obsługi, dokumentacją techniczną i innymi zaleceniami Gwaranta. 

8. Pojęcie personelu fachowego odnosi się do osób, które poznały konstrukcję, technikę instalacji, 
sposoby usuwania usterek i konserwacji i które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe tj.: 

o wykształcenie w dziedzinie techniki, a w szczególności mechaniki, budowy maszyn, 
elektroniki, energoelektroniki, automatyki i mechatroniki z dyplomem ukończenia lub 
osoby nie posiadające takiego wykształcenia, lecz posiadające doświadczenie zawodowe 
w służbach technicznych lub utrzymania ruchu zapewniające bezpieczne i prawidłowe 
zainstalowanie i uruchomienie dostarczonych Produktów. 

o zaznajomili się z instrukcją obsługi, dokumentacją techniczno-ruchową i innymi 
dokumentami dostarczonymi przez Gwaranta wraz z Produktem lub dostępnymi na 
stronie internetowej Gwaranta. 

o Osoby posiadające stosowne uprawnienia SEP oraz inne wymagane przez obowiązujące 
przepisy BHP. 
 

II Okres gwarancji 

1. Gwarant zapewnia sprawne działanie Produktu pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z 
przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji (instrukcji obsługi, 
dokumentacji techniczno-ruchowej itp.) od dnia zakupu przez okres jednego roku. Gwarant dopuszcza 
możliwość uzgodnienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności z Kupującym dłuższego okresu 
gwarancji, jednak nie dłuższego niż pięć lat od dnia zakupu. 
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III Zakres obowiązywania 

1. Kupujący ma obowiązek do zapoznania się z instrukcją obsługi, dokumentacją techniczno-ruchową i 
innymi dokumentami dostarczonymi przez Gwaranta wraz z produktem lub dostępnymi na stronie 
internetowej Gwaranta i stosowania się do zaleceń obsługi, montażu, czynności serwisowych 
zawartych w tych dokumentach. 

2. Gwarant odpowiada przed Kupującym wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w 
sprzedanym Produkcie. 

3. Jeżeli w okresie gwarancyjnym, liczonym od daty Sprzedaży, Produkt zostanie uznany za wadliwy z 
powodu wad tkwiących w Produkcie, Gwarant dokona bezpłatnego usunięcia wykrytej wady lub 
według uznania Gwaranta, dokona wymiany wadliwego produktu lub jego wadliwych części na nowe, 
pozbawione tej wady. 

4. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku: 
o Nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania, 
o Nieprawidłowej instalacji, w tym instalacji przez osoby nieuprawnione, 
o Nieprawidłowego doboru Produktu do warunków istniejących w miejscu montażu, 
o Nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu Produktu, 
o Uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia 

Produktu i wywołanie w nim wady, 
o Zaniechaniu i/lub powstrzymaniu się dokonywania przeglądów okresowych zalecanych 

przez producenta, 
o Nieuprawnionej modyfikacji Produktu, 
o Uszkodzeń produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z 

zaleceniami producenta materiałów, 
o Uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej, a 

w szczególności: wypadków, pożaru, powodzi, wyładowań atmosferycznych, czynów 
chuligańskich, konfliktów zbrojnych i wojen, 

o Uszkodzeń wynikłych z czynników zewnętrznych, a w szczególności: działania cieczy lub 
wilgoci, chemikaliów i innych substancji, wibracji, nadmiernego gorąca, nieprawidłowej 
wentylacji, wahań napięcia sieci zasilającej, podłączenia nadmiernego lub 
nieprawidłowego napięcia, promieniowania, stanów nieustalonych oraz działań 
jakichkolwiek sił zewnętrznych i uderzeń, 

o Wadliwego działania urządzeń mających wpływ na działanie Produktu. 
5. Gwarancją nie są objęte części podlegające okresowemu zużyciu oraz części i materiały 

eksploatacyjne, a w szczególności: 
o Wentylatory zainstalowane w przemiennikach częstotliwości i softstarterach, 
o Potencjometry, klawiatury i panele operatorskie, 
o Łożyska, 
o Smary i oleje, 
o Elastomery zastosowane w ramionach reakcyjnych, 
o Części zamienne. 

6. Gwarancja nie obejmuje Produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech 
znamionowych Produktu (m.in. tabliczek znamionowych) nie można zidentyfikować jako Produktu 
zakupionego u Gwaranta. 

7. Gwarancja nie obejmuje zarażenia przez nieautoryzowane oprogramowanie (np. wirusy 
komputerowe) lub użytkowania Produktu z oprogramowaniem innym niż dostarczone z Produktem 
lub oprogramowaniem nieprawidłowo zainstalowanym. 

8. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji na Produkty w przypadku stwierdzenia: 
o Jakiejkolwiek modyfikacji Produktu, 
o Ingerencji osób nieuprawnionych, 
o Jakichkolwiek prób napraw dokonanych przez osoby nieuprawnione, 
o Nieprzestrzegania obowiązków dokonywania okresowych przeglądów, jeśli są one 

wymagane, 
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o Użytkowania produktu z akcesoriami, urządzeniami peryferyjnymi i innymi produktami 
typu, stanu i standardu innego niż zalecany przez Gwaranta. 

 
IV Przyjęcie reklamacji 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków: 
o Pisemnego, ewentualnie za pośrednictwem faksu na numer +48 56 / 623-73-17 lub 

poczty elektronicznej na adres serwis(at)hfinverter.com zgłoszenia reklamacji przez 
Kupującego zawierającego: 

 nazwę, typ Produktu, 
 datę zakupu, 
 numer Karty lub dowodu zakupu (faktura VAT), 
 numer fabryczny Produktu, 
 opis miejsca instalacji tj. w jakiej aplikacji Produkt pracuje, pozycja montażowa 

Produktu, rygor pracy, dobowy czas pracy, warunki pracy (temperatura otocznia, 
zapylenie, wilgotność, wibracje, wysokość n.p.m.) 

 szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi 
powstania wad Produktu 

 jeżeli to możliwe - zdjęcie wadliwego Produktu i miejsca jego instalacji, 
 jeżeli to możliwe – filmu obrazującego wadliwe działanie Produktu. 

o Poprzez wypełnienie formularza "Zgłoszenie serwisowe" znajdującego się na stronie 
internetowej Gwaranta. 

o Okazanie oryginału faktury lub paragonu zakupu reklamowanego Produktu. 
o Dostarczenia osobistego lub za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) reklamowanego 

Produktu do siedziby Gwaranta, po uprzednim uzgodnieniu z Gwarantem i na koszt 
Kupującego. 

2. Reklamacje dotyczące wad jawnych i/lub ukrytych powinny zostać zgłoszone do Gwaranta w terminie 
do 7 dni kalendarzowych od chwili ich wykrycia, pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji. 

3. Reklamowany Produkt powinien być dostarczony odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. 
4. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia Produktu wynikające z niewłaściwego 

demontażu, opakowania lub zabezpieczenia Produktu przez Kupującego. 
5. Gwarant decyduje o zasadności zgłoszenia reklamacyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji 

uznanych roszczeń gwarancyjnych. 

V Realizacja reklamacji 

1. Rozpatrzenie reklamacji zostanie dokonana w ciągu 14 dniu od daty dostarczenia do Gwaranta 
reklamowany Produkt. 

2. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji spowodowane 
niepełnym i/lub wprowadzającym w błąd opisem wady. 

3. Przyjęcie Produktu przez Gwaranta w celu rozpatrzenia reklamacji w żadnym razie nie oznacza 
uznania reklamacji za zasadną. 

4. Gwarant zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej w miejscu zamontowania reklamowanych 
Produktów. Gwarant odmówi uznania reklamacji w przypadku uniemożliwienia mu wizji lokalnej w 
miejscu zamontowania produktu. 

5. Gwarant decyduje o zasadności zgłoszenia reklamacyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji 
uznanych roszczeń gwarancyjnych. 

6. Wymienione wadliwe Produkty przechodzą na własność Gwaranta. 
7. Realizacja reklamacji poprzez naprawę będzie następowała w terminie do 30 dni od daty rozpatrzenia 

reklamacji. Gwarant dopuszcza możliwość uzgodnienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności z 
Kupującym krótszego terminu naprawy. 
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8. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z 
przeprowadzeniem ekspertyzy, rozpatrzeniem reklamacji i transportem, jeśli reklamowany Produkt 
będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją. W takim przypadku Kupujący zostanie 
obciążony opłata manipulacyjną w wysokości kosztów poniesionych przez Gwaranta. 

VI Postanowienia końcowe 

1. Terminy określone w dziale V Warunków nie mają zastosowania w przypadku stwierdzenia 
opóźnienia płatności przez Kupującego za reklamowany produkt powyżej 7 dni od upływu terminu 
płatności. W powyższym przypadku, do dnia uregulowania przez Kupującego zaległości płatniczych w 
pełnej wysokości Gwarant ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego do rozpoznania i 
realizacji roszczeń gwarancyjnych z tego powodu nie wstrzymuje terminu biegu udzielonej gwarancji. 

2. W przypadku opóźnienia w płatności za reklamowany Produkt przekraczającej 60 dni licząc od 
terminu płatności wskazanej w dokumencie sprzedaży, udzielona gwarancja wygasa. W tej sytuacji 
wygasają też roszczenia gwarancyjne z tytułu wcześniejszych przyjętych zgłoszeń reklamacyjnych a 
Gwarant może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży reklamowanego Produktu. 

3. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie w formie pisemnej innego terminu lub sposobu 
rekompensaty roszczeń Kupującego z tytułu gwarancji. 

4. W przypadku naprawy Produktu czas trwania gwarancji ulega przedłużeniu o ten okres. W przypadku 
wymiany Produktu na nowy, Produkt ten jest objęty nową gwarancją od dnia wydania nowego 
Produktu przez Gwaranta. 

5. Dokumentem stwierdzającym dokonanie naprawy gwarancyjnej jest dokument Raport serwisowy 
zwany dalej „Raportem" wystawiony przez Gwaranta. 

6. Podstawą do odebrania Produktów po naprawie jest pokwitowanie jego przyjęcia na Raporcie 
wystawionym przez Gwaranta. 

7. Po dokonaniu naprawy gwarancyjnej bądź wymiany na nowy Produkt, towar zostanie odesłany do 
Kupującego na koszt Gwaranta. 

8. Gwarant nie jest zobowiązany do modernizowania lub modyfikowania istniejących Produktów po 
wejściu na rynek ich nowszych wersji. 

9. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie straty i szkody, 
poniesione przez Kupującego z powodu wady Produktu, a w szczególności utraty lub uszkodzenia 
innego urządzenia, wynikłych przestojów, utraty zysków lub dochodów, kosztów towarów 
zastępczych itp. 

10. Gwarancja obowiązuje tylko wobec pierwszego Kupującego i nie może być przenoszona na stronę 
trzecią. 

11. W przypadku, gdy jedno lub kilka postanowień niniejszych Warunków uznane zostanie za nieważne, 
sprzeczne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to ani nie ograniczy ważności, zgodności z 
prawem lub wykonalności któregokolwiek z pozostałych postanowień. 

12. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Toruń 20.09.2019 

wersja 01/2019 

 


