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nazwa produktu numer karty gwarancyjnej

Gwarancja ważna tylko przy zastosowaniu akcesoriów CAME!
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Warunki gwarancji

1. CAME POLAND, w ramach najlepszej wiedzy dotyczącej poszczególnych produktów gwarantuje, że sprzedawane przez niego produkty
zachowają sprawność funkcjonalną przez okres dwunastu (12) miesięcy. Okres gwarancji biegnie od daty wydania lub sprzedaży produktu 
przez Przedstawiciela CAME POLAND – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Gwarancja może być przedłużona na kolejne 12 miesięcy, licząc od upływu terminu określonego w pkt. 1 powyżej w razie przeprowadzenia, po 
upływie 10 miesiąca i przed upływem 12 miesiąca obowiązywania gwarancji, autoryzowanego przez CAME POLAND przeglądu serwisowego. 
Przegląd jest odpłatny i dokonywany na zlecenie użytkownika produktu. Przegląd musi zostać potwierdzony wpisem w dokumencie gwarancyj-
nym przez uprawnionego Przedstawiciela CAME POLAND. Wpis powinien zawierać określenie terminu dokonania przeglądu serwisowego oraz 
stwierdzenie o przedłużeniu terminu gwarancji i zaznaczenie daty upływu terminu przedłużonej gwarancji.

3. Przedłużenie obowiązywania gwarancji może nastąpić tylko jeden raz. Łączne okresy gwarancji i przedłużonej gwarancji nie mogą przekraczać
dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty wydania lub sprzedaży produktu przez Przedstawiciela CAME POLAND – w zależności od tego, które 
zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Zobowiązania gwarancyjne ograniczone są wyłącznie do bezpłatnej naprawy produktu i obejmują wady powstałe z przyczyn tkwiących w
sprzedanym produkcie. Wymienione w trakcie naprawy części stają się nieodpłatnie własnością CAME POLAND.

5. CAME POLAND nie jest odpowiedzialne za realizację zobowiązań gwarancyjnych bezpośrednio względem Klienta. Roszczenia gwarancyjne 
należy kierować wyłącznie i bezpośrednio do Przedstawiciela CAME POLAND, który sprzedał produkt. W zgłoszeniu należy podać rodzaj
urządzenia, datę sprzedaży i dokładne określenie wady.

6. Przy zgłoszeniu wymagane jest przedstawienie wypełnionego i podpisanego przez Przedstawiciela CAME POLAND dokumentu gwarancji. 
Dokument gwarancji jest nieważny bez wpisanej daty sprzedaży, pieczęci i podpisu sprzedawcy. Jakiekolwiek poprawki, skreślenia i inne 
zmiany w dokumencie gwarancji dokonane przez osobę nieuprawnioną powodują nieważność dokumentu gwarancji.

7. CAME POLAND może wydać wtórnik uszkodzonego lub utraconego dokumentu gwarancji jedynie na podstawie dowodu sprzedaży.

8. Gwarancja nie obejmuje normalnego eksploatacyjnego zużycia poszczególnych elementów produktu, takich jak np.: bezpieczniki, żarówki, 
baterie itp. W ramach gwarancji nie są wykonywane czynności obsługowe związane z eksploatacją produktu, takie jak przeglądy okresowe, 
regulacje, czyszczenie produktu itp.

9. Odpowiedzialność gwarancyjna zostaje wyłączona jeśli produkt został wyposażony w akcesoria lub urządzenia, które nie zostały nabyte w 
CAME POLAND. Powyższe w szczególności, lecz nie wyłącznie, dotyczy zarówno akcesoriów lub urządzeń zasilanych elektrycznie, w tym 
takich jak fotokomórki, lampy ostrzegawcze, radiowe karty częstotliwości lub innych o takim samym lub podobnym przeznaczeniu albo 
działaniu, jak również akcesoriów lub urządzeń mechanicznych, w tym takich jak ramiona lub sprężyny do szlabanów lub innych o takim 
samym lub podobnym przeznaczeniu albo działaniu.

 10. Odpowiedzialność gwarancyjna zostaje także wyłączona jeśli uszkodzenie powstało w wyniku: 

a) skutków oddziaływania na produkt zewnętrznych czynników mechanicznych, termicznych lub chemicznych, w tym wywołane przez
użytkownika lub w wyniku siły wyższej, a w szczególności: uderzenia kamieni, korozja na skutek nieprzewidywalnych czynników
atmosferycznych, napięcia w sieci, wyziewy przemysłowe, lub

b) nieprawidłowej lub nadmiernej eksploatacji produktu, w szczególności korzystania z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, lub

c) oddania produktu do naprawy, wykonania przeglądów lub konserwacji osobom nieuprawnionym przez CAME POLAND, lub

d) zamontowania nieautoryzowanych przez CAME POLAND części lub dokonania niedopuszczalnych przez CAME POLAND modyfikacji, lub

e) nie przestrzegania zaleceń CAME POLAND albo Przedstawiciela CAME POLAND dotyczących eksploatacji, obsługi, przeglądów, bądź
dotyczących dokonania określonych czynności zleconych przez CAME POLAND albo Przedstawiciela CAME POLAND, lub

f) niedopełnienia obowiązku niezwłocznego zgłoszenia i naprawy, w sposób opisany w dokumencie gwarancji, wady widocznej w momencie
odbioru nowego produktu lub zauważonej w późniejszym okresie eksploatacji.

11. Wszystkie roszczenia gwarancyjne wygasają wraz z upływem określonego okresu gwarancji.

12. O sposobie przywrócenia produktu do pełnej sprawności i miejscu usunięcia wady decyduje CAME POLAND albo Przedstawiciel CAME POLAND, 
do którego – zgodnie z pkt. 5 gwarancji – zgłoszono wadę produktu.

13. Naprawy gwarancyjne są bezpłatne.

14. Koszty robocizny i materiałów użytych podczas przeglądów technicznych, serwisowych – które mają zapewnić bezpieczne i poprawne działanie
produktu – zarówno w okresie gwarancji jak i później ponosi Klient.

15. Wykonane czynności gwarancyjne lub serwisowe są każdorazowo potwierdzane przez uprawnioną osobę do dokonania naprawy lub przeglądu. 
Klient powinien przechowywać dowody wykonania przeglądów i prac serwisowych przez uprawnione do tego osoby aby zachować prawo do 
roszczeń gwarancyjnych.

Data i miejsce montażu

Data sprzedaży, pieczęć i podpis CAME POLAND Sp. z o.o.

Nr fabryczny urządzenia

Pieczęć i podpis przedstawiciela firmy
wykonującej montaż

Podpis nabywcyData, miejsce

Pieczęć i podpis sprzedawcy

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z innych tytułów, w tym z tytułu 
niezgodności towaru z umową, na podstawie regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

Niniejszym oświadczam, iż produkt CAME POLAND 
został mi dostarczony w nienagannym stanie 
technicznym.

Przed wydaniem produktu zostało wykonane 
sprawdzenie jakości i dokładności stanu 
technicznego produktu.

Poinformowano mnie o częstotliwości i konieczności 
przeglądów serwisowych, w tym czynności 
związanych z eksploatacją i bezpiecznym 
użytkowaniem produktu.

Przedstawiono mi warunki gwarancji, które akceptuję 
i przyjmuję do wykonania.W
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