
 

 

GWARANCJA 

 

Na system BC ZB–S/xxx-AS prod. CEAG 

 

Definicje:  

 

Inwestor:  ………………………………………………………………………………………….. 

Użytkownik: Osoba (prawna lub fizyczna) powołana przez Inwestora i odpowiedzialna za eksploatację  

instalacji 

Producent:  CEAG Notlichtsysteme Gmbh, Senator-Schwartz-Ring 26, 59494 Soest. 

Dostawca:  ANMAR S.J. A.PADLEWSKI, M.PRZYBYŁ  ul. Żwirowa 15-17, 66-400 Gorzów Wielkopolski. 

Zamawiający: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Dostawca udziela gwarancji na urządzenie: 60 miesięcy na system i oprawy / 60 miesięcy na 

zespół akumulatorów, licząc od dnia ……………….r., pod warunkiem przeprowadzania co 

12 miesięcy płatnych serwisów przez Dostawcę systemu. 

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz. Ustaw nr 109 

poz.719 z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów, nakłada się na właściciela obiektu / zarządcę obiektu, 

obowiązek wykonywania okresowych przeglądów technicznych zgodnych z instrukcją 

ustaloną przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku przez osoby do tego uprawnione. 

3. Użytkownik / Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia powstałego 

uszkodzenia wraz z określeniem powstałej usterki. 

4. Dostawca jest zobowiązany w przeciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia przystąpić do 

usunięcia awarii, a w przeciągu 14 dni do naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów. 

Dostawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu naprawy lub wymiany w razie 

wystąpienia siły wyższej. Jeżeli wada towaru wymaga naprawy w fabryce, termin do 

usunięcia wady określa producent towaru. 

5. Bezpodstawne wezwanie serwisu, będzie skutkowało pokryciem kosztów przyjazdu w kwocie 

2500,00 PLN netto. 

6. Wszelkie usterki spowodowane błędami w użytkowaniu systemu niezgodnie z 

przeznaczeniem i zaleceniami producenta nie będą usuwane jako usterki gwarancyjne, 

naprawa nastąpi po pisemnej akceptacji kosztów przez Użytkownika / Zamawiającego. 

7. Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji 

– bezpieczniki, źródła światła, z wyłączeniem źródeł światła typu LED. 

8. Dla akumulatorów zachowanie 60 miesięcznej gwarancji obarczone jest koniecznością 

zapewnienia przez Użytkownika temperatury w pomieszczeniu w zakresie od 20-25°C i 

dokonywaniem przeglądów zgodnie z instrukcją obsługi. 

9. Podstawą uznania roszczeń gwarancyjnych jest prowadzenie dziennika eksploatacji systemu 

przez Użytkownika. Dziennik eksploatacji dostarczy i założy Dostawca. 

10. Zakres czynności serwisowych i przeglądów okresowych systemu jest określony w instrukcji 

użytkowania systemu.  

 

……………………       …………………… 

       Dostawca            Zamawiający 


