
 

 

WARUNKI GWARANCJI BATERII 

 

1.  Sprzedawca zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie baterii na którą wydana została karta 
gwarancyjna, w okresie minimum 12 miesięcy od dnia odbioru lub dostawy towaru. 

2. Kupujący obowiązany jest zbadać baterię przy jej przyjęciu. Reklamacje dotyczące 
występowania w urządzeniu możliwych do wykrycia usterek, zgłoszone powinny być w momencie 
odbioru. O usterkach niemożliwych do wykrycia tzw. ukrytych, należy powiadomić Sprzedawcę 
pisemnie, w ciągu 10 dni od dnia otrzymania towaru. W przeciwnym razie towar będzie uznany za 
przyjęty i w takich przypadkach reklamacje nie będą uwzględniane. 

3. Uszkodzenia ukryte, będą usuwane w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do 
punktu naprawczego. Koszty napraw, materiałów i robocizny obciążają sprzedawcę. Koszty 
wynikające z nieuzasadnionych zgłoszeń usterek w pełni pokrywa Kupujący. 

4. Kupującemu przysługuje prawo wymiany baterii na nową lub zwrot zapłaconej przez niego 
ceny w wypadku gdy: 

a) naprawa nie zostanie dokonana w ciągu 21 dni od dnia dostarczenia baterii. 

b) w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 5 napraw, a bateria nadal wykazuje 
wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem. 

c) usunięcie usterek lub wymiana wadliwego elementu baterii są niemożliwe. 

5. W razie prawnie skutecznego odstąpienia przez Kupującego od umowy z powodu wady 
fizycznej sprzedanej baterii, obowiązany on jest zwrócić baterię w takim stanie, jak po normalnej 
eksploatacji. 

6. W razie dostarczenia przez Sprzedawcę zamiast sprzedanej baterii dotkniętej wadą fizyczną 
baterie wolną od wad, Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Sprzedającego odpłatności 
za zgodne z przeznaczeniem zużycie baterii wymienionej na następujących zasadach: 

a) odpłatność dotyczy użytkowania w ramach gwarancji powyżej okresu 12 miesięcy. 

b) wysokość odpłatności jest obliczona proporcjonalnie do okresu użytkowania powyżej 12 
miesięcy, przy założeniu, że wartość końcowa baterii wynosi 15% ceny sprzedażowej. Np: przy 
gwarancji 30 miesięcznej w momencie wymiany baterii w 14 miesiącu użytkowania Kupujący 
zobowiązany jest do zapłaty kwoty odpowiadającej 1/9 wartości baterii, a przy wymianie baterii w 20 
miesiącu kwoty 4/9 wartości baterii. 

Kupujący w każdym przypadku jest zobowiązany wobec Sprzedawcy do zapłaty odpowiedniego 
odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy w okresie jej użytkowania do chwili wymiany na 
rzecz wolną od wad, jeśli zmniejszenie jej wartości jest następstwem okoliczności, za które ponosi on 
odpowiedzialność. 

7. Wymiany sprzętu lub zwrotu gotówki dokonuje: 
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8. Sposób i zakres naprawy ustala Sprzedawca.  

9. Gwarancja nie dotyczy zużycia towarów w wyniku ich normalnej eksploatacji. Gwarancją nie 
są również objęte uszkodzenia baterii powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z 
instrukcją obsługi, użytkowania, magazynowania, konserwacji, transportu. 

10. Przekazywanie urządzenia przez Kupującego do używania osobie trzeciej, jak również 
dokonywanie napraw przez osoby nieuprawnione spowoduje utratę gwarancji. 

11. Kupujący pod rygorem utraty gwarancji zobowiązany jest do prowadzenia dziennika 
eksploatacji baterii wg wskazówek Sprzedawcy, a także do dokonywania bieżących przeglądów 
baterii, celem zapewnienia prawidłowej jej eksploatacji. Sprzedawca ma prawo przeprowadzenia 
kontroli mającej na celu sprawdzenie czy bateria jest prawidłowo użytkowana. 

12. Zgłoszenia wady lub uszkodzenia przyjmowane są przez punkt naprawczy: 

13. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy. 

14. W razie utraty karty gwarancyjnej, na wniosek Kupującego poparty dowodem zakupu 
sprzętu, udzielający gwarancji wyda zastępczą kartę gwarancyjną na pozostałą jeszcze część okresu 
gwarancyjnego. 
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W przypadku wystąpienia wątpliwości co do prawidłowego użytkowania ogniw, baterii prosimy 
kontaktować się z zakładem produkcyjnym. 

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie jeśli nabywca nie jest konsumentem w rozumieniu 
kodeksu cywilnego. 


