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WARUNKI GWARANCJI

1. Sprzedawca udziela gwarancji na okres 30 miesiêcy od daty produkcji urz¹dzenia.
2.Realizatorem roszczeñ i adresatem oœwiadczeñ gwarancyjnych jest wy³¹cznie sprzedawca urz¹dzenia. Dane 

teleadresowe sprzedawcy zostaj¹ wpisane na karcie gwarancyjnej urz¹dzenia. Wykryte i zg³oszone w okresie 
gwarancji wady bêd¹ usuwane bezp³atnie. 
Naprawa zostanie wykonana w mo¿liwie najkrótszym terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia 
urz¹dzenia do sprzedaj¹cego. W przypadku kupuj¹cych niebêd¹cych konsumentami Beninca Polonia istnieje 
mo¿liwoœæ wyd³u¿enia powy¿szego okresu w uzasadnionych przypadkach.

3. Producent udziela gwarancji na produkt. Gwarancja nie obejmuje us³ugi monta¿u.
4. Napraw¹ gwarancyjn¹ okreœla siê wykonanie specjalistycznych czynnoœci, których celem jest usuniêcie wady 

urz¹dzenia objêtego gwarancj¹. Urz¹dzenia lub podzespo³y, w których stwierdzone zostan¹ braki materia³owe, 
konstrukcyjne lub produkcyjne i z tego powodu dzia³aj¹ nieprawid³owo, bêd¹ na podstawie opinii serwisu Beninca 
Polonia naprawiane lub wymieniane. Po wykonaniu czynnoœci serwisowych wymienione czêœci staj¹ siê 
w³asnoœci¹ Beninca Polonia.

5. Gwarancji nie podlegaj¹:
a) uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne (m.in. mocz zwierz¹t) i wszelkie inne powsta³e wskutek 

dzia³ania lub zaniechania u¿ytkownika lub dzia³ania si³y zewnêtrznej (np. zjawisk atmosferycznych, przepiêæ 
lub zak³óceñ elektrycznych b¹dŸ elektromagnetycznych);

b) uszkodzenia powsta³e w skutek: niew³aœciwego monta¿u (niezgodnego z instrukcj¹ monta¿u) oraz zastosowania 
niezgodnego z przeznaczeniem lub instrukcj¹ obs³ugi; zmian konstrukcyjnych i przeróbek dokonanych przez 
u¿ytkownika lub osoby trzecie; u¿ywanie niesprawnych produktów; u¿ywanie innego osprzêtu ni¿ Beninca';

c) uszkodzenia wynikaj¹ce z wczeœniejszego rozmontowania lub naprawiania przez osoby do tego nieuprawnione;
d) urz¹dzenia z uszkodzon¹ (niewidoczna data produkcji), zerwan¹ tabliczk¹ znamionow¹;
e) wymiany czêœci posiadaj¹cych okreœlon¹ ¿ywotnoœæ i ulegaj¹cych naturalnemu zu¿yciu:
    ¿arówki, baterie, akumulatory, ko³a zêbate, sprê¿yny, bezpieczniki, szczotki komutatorowe, itp.
f) uszkodzenia urz¹dzeñ wynikaj¹ce z niew³aœciwego doboru wzglêdem przeznaczenia lub bramy (wagi, d³ugoœci 

skrzyd³a, wymiarów s³upka, stopnia intensywnoœci u¿ytkowania, itp.)
6. Gwarancja obejmuje produkty zamontowane przez firmê montersk¹ posiadaj¹c¹ aktualny certyfikat z odbytego 

szkolenia technicznego przeprowadzonego przez Beninca Polonia.
7. W przypadku dokonania 3 nieskutecznych napraw gwarancyjnych tego samego rodzaju kupuj¹cemu przys³uguje 

prawo wymiany wadliwego elementu na nowy. W przypadku zakupu kilku urz¹dzeñ w jednym zestawie, 
mo¿liwoœæ wymiany dotyczy tylko tego urz¹dzenia, którego trzykrotne naprawy okaza³y siê nieskuteczne.

8. Firma Beninca Polonia nie ponosi kosztów zwi¹zanych z demonta¿em, monta¿em oraz przewozem uszkodzonych 
produktów.

9. Na potrzeby unikniêcia trudnoœci z ustaleniem uprawnieñ i zakresu gwarancji oraz ustalenia osób uprawnionych 
oraz zobowi¹zanych z tytu³u gwarancji uprawniony powinien zachowaæ dowód zakupu, zaœ treœæ karty 
gwarancyjnej powinna zawieraæ nastêpuj¹ce dane: stempel sprzedawcy, opisany model urz¹dzenia objêtego 
gwarancj¹ oraz numer seryjny tego urz¹dzenia. Uprawiony powinien zachowaæ tak¿e kopiê certyfikatu z odbytego 
szkolenia nale¿¹c¹ do firmy monterskiej, która dokona³a instalacji urz¹dzenia (certyfikat, o którym mowa w 
punkcie 6 powy¿ej). 

10. Gwarancja nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z przepisów o 
rêkojmi za wady rzeczy sprzedanej. Kupuj¹cy mo¿e wykonywaæ uprawnienia z tytu³u rêkojmi za wady fizyczne 
rzeczy niezale¿nie od uprawnieñ wynikaj¹cych z gwarancji.

11. Wykonanie uprawnieñ z gwarancji nie wp³ywa na odpowiedzialnoœæ sprzedawcy z tytu³u rêkojmi. Jednak¿e w 
razie wykonywania przez kupuj¹cego uprawnieñ z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnieñ z tytu³u 
rêkojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia 
odmowy przez gwaranta wykonania obowi¹zków wynikaj¹cych z gwarancji albo bezskutecznego up³ywu czasu 
na ich wykonanie.

Szanowni Pañstwo

Dziêkujemy za zakup produktu BENINCA i gratulujemy trafnego wyboru.                      
Beninca Polonia Sp. z o.o. gwarantuje sprawne dzia³anie urz¹dzenia objêtego poni¿sz¹ gwarancj¹ 
zgodnie z warunkami technicznymi i z zachowaniem zasad eksploatacyjnych zawartych w 
instrukcji obs³ugi. Informujemy, ¿e bezawaryjn¹ pracê urz¹dzenia zapewnia wykonanie poprawnej 
instalacji zgodnej z instrukcj¹ monta¿ow¹, prawid³owe u¿ytkowanie zgodne z instrukcj¹ obs³ugi 
oraz przeprowadzanie okresowych przegl¹dów technicznych urz¹dzenia.
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Data sprzeda¿y, numer faktury, numer seryjny,  
pieczêæ i podpis sprzedawcy.

Imiê, nazwisko i adres kupuj¹cego.

Oœwiadczam, ¿e warunki gwarancji s¹ mi znane oraz 
potwierdzam, ¿e zosta³em poinformowany o bezpiecznym 
u¿ytkowaniu urz¹dzenia.

Podpis kupuj¹cego.

TABELA NAPRAW I PRZEGL¥DÓW OKRESOWYCH

PIECZÊÆ FIRMY I 
PODPIS 

ZAKRES PRZEPROWADZONYCH 
NAPRAW I PRZEGL¥DÓW OKRESOWYCHDATA

Numer certyfikatu, podpis monta¿ysty oraz 
data monta¿u.

0
2

.2
0

UWAGA!  Beninca Polonia zaleca systematyczne wykonywanie przegl¹dów okresowych przynajmniej raz do roku. 
Przy pracy intensywnej nale¿y dokonywaæ przegl¹dów technicznych, zgodnie z sugestiami 

Autoryzowanych Partnerów Handlowych. 
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BENINCA POLONIA Sp. z o.o. 
ul. Holenderska 1

05-152 Czosnów (Warszawa)
tel. 798 859 859 

e-mail: biuro@beninca.pl 
www.beninca.pl

GRUPA BENINCA na rynku od  40lat.
W sk³ad GRUPY  wchodzi 6  fabryk:

BENINCA
Automatyka do bram wjazdowych
Automatyka do bram gara¿owych

Szlabany drogowe

CAB
Si³owniki hydrauliczne

Si³owniki do okien
Si³owniki do krat rolowanych

Si³owniki do rolet i markiz

RISE
S³upki parkingowe wysuwane z ziemi

S³upki parkingowe rêczne i sta³e
Furty, Tripody

Akcesoria architektury miejskiej

BYOU
Automatyka do samodzielnego monta¿u

Bezpieczeñstwo u¿ytkowania
Oszczêdnoœæ energii w fazie czuwanie

Film monta¿owy DVD do ka¿dego zestawu

HI MOTIONS
Akcesoria do produkcji bram wjazdowych

Zawiasy, rolki, odboje
Profile i wózki do bram samonoœnych

MYONE
Wysokiej jakoœci automatyka do drzwi 

przesuwnych i skrzyd³owych 
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