
OGÓLNEWARUNKI GWARANCJI ZDNIA31GRUDNIA 2020ROKU
NAURZĄDZENIA DOSTARCZANEPRZEZ

ITASPÓŁKAZOGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIA
SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ
ZSIEDZIBĄ W KRZEDUŻE

Jeżeli odrębnaumowaniestanowi inaczej , ITASpółka
zograniczonąodpowiedzialnością SpółkaKomandytowa
zsiedzibąwKrzeDuże57a,96-325Radziejowice, wpisana do
rejestru przedsiębiorcówKrajowegoRejestru Sądowego
prowadzonegoprzezSądRejonowy dlam.st. Warszawy
wWarszawie ,XIVWydział GospodarczyKRSpodnumeremKRS
0000588262,NIP: 8381849600,REGON: 363066532,dalej: ITA,
zapewnia przezokres gwarancyjny każdorazowowskazany
wofercie sprzedażyUrządzeniarozumianegojakoprodukt
wytworzony lubzintegrowanyalbo dystrybuowany przezITA
prawidłową jakość i funkcjonowanie Urządzeniazgodniezjego
przeznaczeniemi instrukcją obsługiorazzobowiązujesiędo
wykonania świadczeńgwarancyjnych naponiższychzasadach:

1.Gwarancja obejmujewyłączniewadyUrządzeńspowodowane
wadliwymi częściami,materiałami lubwadamiprodukcyjnymi
ujawnionymiw okresiegwarancyjnym(12miesięcy) liczonymod
daty uruchomieniaUrządzenia lubdostawy Urządzenia,
wprzypadkujeżeliUrządzenianiewymagauruchomienia , nie
później jednakniż13miesięcy oddatywystawienia faktury VAT
przezITA.

2.Urządzeniemożezostaćuznanezawadliwe, jeśli w chwili
sprzedażyprzezITAnie spełnia onofunkcji określonych
winstrukcji obsługi,warunkachtechnicznych lubwinnych
podobnychdokumentachudostępnionych przezITAiwada ta
istniała wdniunabycia Urządzeniaipowstała zprzyczyn
tkwiącychwUrządzeniu,to jestwadyukrytej.

3.Gwarancjanieobejmujemateriałóweksploatacyjnychoraz
częściposiadających określonyczasprawidłowego działania
ipodlegających naturalnemu zużyciu.

4. ITAnieponosiodpowiedzialnościzautratę lubnieprawidłowe
odtwarzanie oprogramowania lubdanychznajdującychsię
wUrządzeniuwprzypadkunieautoryzowanej ingerencji
wzainstalowaneoprogramowanie.

5.DousunięciawadUrządzeniaujawnionychwokresie
gwarancyjnymprzystąpi bezpłatnie serwis ITAmieszczącysię
wsiedzibie ITAwKrzeDuże57a,96-325Radziejowice, bez
zbędnejzwłoki.

6.Dokorzystaniazeświadczeńgwarancyjnych jestuprawniony
pierwotny nabywcaUrządzenia,naktóregotonabywcę ITA
wystawiła fakturędokumentującąsprzedażUrządzenia( Klient).

W celu skorzystaniazuprawnieńgwarancyjnychokreślonychw
niniejszymdokumencie należyzgłosićuszkodzeniedoSerwis ITA
w formiepisemnejnaadrese-mailserwis@ita.pl lub ita@ita.pl
i zawierać:
a) wskazaniemodelu inumeruseryjnegoUrządzenia,aw
przypadkuwady fizycznejCzęściinumeru seryjnego tej Częścilub
zdjęciadobrej jakości;
b) dokładnyopis uszkodzenia;

7. ITAzastrzegasobieprawo obciążenia Klienta kosztami
ekspertyzytechnicznej oraz interwencji serwisuwpostaci
robociznyorazdojazduwwysokościwynikającej
zobowiązującego cennika usługserwisowych ITA,gdyzgłoszone
uszkodzenienie byłoobjęte Gwarancją lubUrządzenieokażesię
sprawne.

8.Gwarancjanieobejmuje:

a) uszkodzeńmechanicznych,termicznych ichemicznych
Urządzeń,uszkodzeńUrządzeńpowstałych wwyniku
niewłaściwej instalacji, konfiguracji,użytkowanialub innych
działańsprzecznychzdostarczonąinstrukcją obsługi,warunkami
technicznymi Urządzenia lubzwyczajowymi zasadami
postępowania zurządzeniamidanegorodzaju;

b) uszkodzeńUrządzeniawynikłych znieprawidłowego
podłączania doniego innych urządzeń,wszczególnościw sposób
sprzecznyzinstrukcją lubparametrami Urządzenia,a takżetakich
uszkodzeń,które wynikły zwad ( uszkodzeń,zakłóceńpracy)
urządzeńprawidłowo podłączonychdoUrządzenia;

c) uszkodzeńUrządzeńspowodowanych zdarzeniami losowymi,
zalaniem,powodziami,pożarami,wyładowaniami
atmosferycznymi lub innymiklęskamiżywiołowymi,
nieprzewidzianymiwypadkami,niewłaściwymnapięciem
zasilania , spadkiemlubwzrostemnapięcia zasilania lub innymi
czynnikamizewnętrznymi;

d)urządzenia,wktóreKlient lub inneosoby ingerowały
w jakikolwiek sposób,w tymprzeprowadzałyrekonfiguracje,
naprawy,samowolne zmianykonstrukcyjne,przeróbki lub
regulacje;

e) urządzeniazezniszczonymilubnieczytelnymi numerami
seryjnymi i/lubplombami;
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f) czynnościprzewidzianychwinstrukcji obsługi,dowykonania
którychzobowiązanyjest Klient wewłasnymzakresieinawłasny
koszt;

g)wadpowstałychwwynikuzastosowanianiewłaściwych lub
nieoryginalnych atakże innychniżzalecaneprzeproducenta lub
ITAmateriałów eksploatacyjnych;

h) uszkodzeńpowstałychzwiny lub niedbalstwa Klienta;

i) wadliwego działaniaspowodowanegokonfliktemlub
niezgodnościąpomiędzyprogramamizainstalowanymi na
Urządzeniu lubnasprzęcie,zktórymUrządzeniewsposóbstały
współpracuje zgodniezeswoimprzeznaczeniem;

j) urządzenia,codoktóregozostałazawarta umowasprzedaży,
zamianylubinna umowaprzenoszącawłasnośćUrządzenia
zKlienta naosobętrzecią.

k)Urządzenianieprawidłowo przechowywanegoi/lub
eksploatowanego niezgodniezinstrukcją obsługiUrządzenia.

9. ITAzastrzegasobieprawo dowymiany wadliwego podzespołu
nawolnyodwad,niekoniecznie identyczny,jeśli tylkogwarantuje
onosprawność i funkcjonalnośćwynikającą zprzeznaczenia
Urządzenia.Wymieniony wadliwy podzespółstająsięwłasnością
ITA.

10.W przypadkurealizacji świadczeńgwarancyjnych,okres
gwarancji nie ulega przedłużeniu oczasoddnia rozpoczęcia
naprawy dodnianaprawy Urządzenialubwymiany podzespołu.
Termingwarancji nie ulegarównieżzawieszeniu ani niebiegnie
odnowa.Naprawiona lubwymieniona częśćUrządzeniapodlega
gwarancjidokońcaterminugwarancji Urządzenia.

11.Nauprawnionymspoczywaobowiązekzapewnienia
właściwego dostępudoUrządzeniaobjętego zgłoszeniem
reklamacyjnympodrygoremutraty uprawnieńgwarancyjnych.
W przypadkubrakuwłaściwegodostępu lubutrudnień znim
związanychkosztyserwisu gwarancyjnegopokrywa Klient.

12. ITAnie jest odpowiedzialna zaniewykonanie zobowiązań
określonychwGwarancji, jeżeli ichniewykonaniewynika
zokolicznościsiływyższejpostronie ITAlubproducenta. Siłą
wyższąjest każdezdarzenieznajdujące się pozakontrolą ITAlub
producentauniemożliwiające lubpowodująceniezgodne
zniniejszymiwarunkami gwarancyjnymi wykonanie zobowiązań
gwarancyjnych, które niemogłobyćbrane poduwagęprzezITA
działającązzachowaniemzawodowejstarannościwchwili
udzieleniaGwarancji.

13. ITAzastrzegasobieprawo odmowyświadczenia usług
gwarancyjnych, jeśli ichwykonanie groziłobynaruszeniem

obowiązującychprzepisówprawa. Dotyczytomiędzyinnymi
sytuacji,w którychurządzenieznajdujesięna terenie objętym
kwarantanną lubzakazemwstępu ustanowionym przez
odpowiednie władze;urządzeniejest objęte prokuratorskimlub
wydanymprzezinspektora pracy zakazemuruchamiania, zmiany
lokalizacji lub konfiguracji; urządzeniezostałozabezpieczonejako
dowódwsprawiekarnej.

14.Uprawnienia ztytułu Gwarancji nieobejmująprawa
uprawnionegodoświadczeńgwarancyjnych dodomaganiasię
zwrotuutraconych korzyściwzwiązkuzwadami Urządzenia. ITA
nie odpowiada zaszkodywmieniu wyrządzoneprzezwadliwe
Urządzenie,conie wyłączaodpowiedzialności ITAzaprodukt
niebezpieczny.Szkodywmieniu wyrządzoneprzezwadliwe
urządzenieto uszkodzenieprzezto urządzenielub jegoczęść
innychmaszynlubelementów znajdującychsięwtym samym
pomieszczeniucowadliwe urządzenie( oderwanie części) lub
wpobliżutakiego urządzenia.Dotyczytorównież uszkodzenialub
zniszczeniamateriałów podlegającychobróbcenawadliwym
urządzeniu.

15. ITA udzielawyłącznie gwarancji nawarunkachwskazanych
wyżej,wyłączając jednocześnie rękojmięztytułu wszelkichwad
wsprzedawanychUrządzeniach. Niniejszyzapisodnośnie
wyłączenia rękojmi zawady dotyczysprzedażyUrządzeniana
rzeczprzedsiębiorcy ,zwyłączeniem przedsiębiorcy będącego
osobą fizycznąw przypadkunabycia przezniego Urządzenia
wcelu nie związanymbezpośredniozjegodziałalnością
gospodarczą.

16.OgólneWarunki Gwarancji obowiązująoddnia1stycznia
2021r. dodnia ogłoszenianowej wersji OgólnychWarunków
Gwarancji, którebędąstosowaneoddatywnichwskazanejw
stosunkudoUrządzeńzamówionychpotej dacie.

17.Przyjęcie przezdrugąstronęniniejszychOgólnychWarunków
Usługwjakimkolwiekzamówieniu,oświadczeniuoprzyjęciu
oferty lubwumowie uważasięzaichprzyjęciedla wszystkich
kolejnychzamówień,ofert lubumów.

ObowiązująceniniejszeOgólneWarunki Gwarancji sądostępne
na stronieinternetowej ITA:www.ita.pl

Krze Duże, 2020-12-31

ZaITA Spółka zograniczonąodpowiedzialnością Spółkę
Komandytową

Komplementariusz:

AndrzejGłuchowski
PrezesZarządITASp. zo.o.
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