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GWARANCJA JAKOŚCI 
 

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Techniczne PROJECT sp. z o.o. z siedzibą w Lęborku ul. Pionierów 15 udziela na 
podstawie przepisu art. 577 § 1 i nast. k.c. gwarancji na ……………………………….…………………… 
.........................................................................................  na niżej wymienionych warunkach: 
 

1 Gwarancja na sprawne działanie maszyny udzielona jest na 12 m-cy od daty  zakupu maszyny. 
2 Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje wady fabryczne powstałe z przyczyny tkwiącej w 

maszynie objętej gwarancją. 
3 Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub 

niezgodnego z załączoną DTR eksploatacją maszyny. 
4 Dokonanie naprawy w okresie gwarancyjnym bez zgody Gwaranta przez Użytkownika lub innego wykonawcę nie 

posiadającego umocowania do wykonania napraw gwarancyjnych powoduje utratę uprawnień wynikających z 
gwarancji. 

5 Gwarancja polega na przywróceniu prawidłowego funkcjonowania maszyny poprzez bezpłatne naprawy lub 
wymianę części nie nadających się do użycia na nowe wolne od wad. Gwarant na czas naprawy nie zapewnia 
urządzenia zastępczego ani nie pokrywa kosztów wynajmu takiego urządzenia. 

6 Naprawy gwarancyjne są wykonywane przez Serwis Producenta i obejmują naprawę lub wymianę uszkodzonego 
elementu, robociznę niezbędną do wykonania naprawy i materiały niezbędne do wykonania naprawy 
gwarancyjnej.  

7 Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z 
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Postanowień niniejszej gwarancji nie stosuje się w przypadku, 
gdy po wystąpieniu wady w maszynie objętej gwarancją, Użytkownik - zgodnie z treścią art. 579 par. 1 k.c. - 
złoży oświadczenie o skorzystaniu z uprawnień wynikających z rękojmi. 

8 W przypadku nie złożenia przez Użytkownika przy zgłoszeniu wady oświadczenia o wyborze przysługujących mu 
uprawnień z tytułu rękojmi, obowiązywać będą warunki określone niniejszą gwarancją. 
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Gwarant decyduje o sposobie naprawy maszyny, podzespołu lub wymianie na wolną od wad. Naprawa 
gwarancyjna winna być wykonana w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty dostarczenia 
maszyny do Serwisu, a w przypadku awarii silników – do 30 dni roboczych. W szczególnych, nietypowych i/lub 
odbiegających od standardów serwisowych przypadkach, 30-dniowy termin naprawy może ulec wydłużeniu o czas 
konieczny do wykonania naprawy. Gwarant poinformuje Uprawnionego z Gwarancji w terminie 30 dni od 
dostarczenia urządzenia do Autoryzowanego Serwisu o wydłużeniu terminu Naprawy gwarancyjnej i wskaże 
nowy termin Naprawy. W takiej sytuacji Strony są związane nowym terminem podanym przez Gwaranta. 
Maszyna powinna być dostarczona do Autoryzowanego Serwisu. Adres Serwisu: 84-300 Lębork, ul. Pionierów 
15. Uzasadniony koszt dostarczenia maszyny  do Serwisu  oraz jej odesłania do Użytkownika  - w przypadku 
uznania reklamacji - ponosi Gwarant. 
W przypadku awarii silników montowanych na urządzeniu Gwarant może wskazać inny Autoryzowany Serwis w 
pobliżu siedziby Klienta, do którego Klient jest zobowiązany dostarczyć urządzenie na swój koszt, łącznie z 
prawidłowo wypełnionym Świadectwem Jakości będącym podstawą do zgłoszenia gwarancyjnego. 

12 Zgłoszenie wady lub uszkodzenia maszyny należy dokonać pisemnie niezwłocznie nie później niż w terminie 30 
dni od momentu ich pojawienia się, podając opis uszkodzenia i numer fabryczny maszyny oraz datę zakupu. 
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Gwarancja nie obejmuje części szybko zużywających się, tj.: paska klinowego, świecy zapłonowej, filtra 
powietrza itp. 
Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z ujawnieniem się wady maszyny, w tym w 
szczególności polegające na  zniszczeniu lub uszkodzeniu cudzego mienia, stratach w zyskach, stratach wynikłych 
z przestoju maszyny. 
Gwarancją nie są objęte wady i/lub uszkodzenia urządzenia, które są następstwem korzystania z urządzenia, które 
w chwili ujawnienia wady lub uszkodzenia nie znajdowało się w stanie pełnej sprawności lub posiadało 
uszkodzenia mechaniczne. 

16 Koszty wynikłe z bezpodstawnej reklamacji pokrywa Użytkownik. 
17 Każda zmiana niniejszej gwarancji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
18 Gwarancja jest ważna tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
19 Ochrona danych osobowych: 
 19.1  Administratorem danych osobowych Beneficjenta gwarancji jest Przedsiębiorstwo Innowacyjno Techniczne 
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Project Sp. z o. o. z siedzibą w Lęborku przy ul. Pionierów 15. 
19.2  Dane osobowe Beneficjenta gwarancji przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej RODO). 
19.3    Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynikają bezpośrednio i ograniczają się 
wyłącznie do zadań związanych z obsługą gwarancji. 
19.4  Dane Beneficjenta gwarancji przechowywane są tak długo jak jest to wymagane do realizacji usług 
związanych z obsługą gwarancyjną, czyli do czasu wygaśnięcia gwarancji. Po tym okresie dane są usuwane z 
wyjątkiem tych danych, które Przedsiębiorstwo Innowacyjno Techniczne Project Sp. z o. o. musi zachować w celu 
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, polegających na archiwizacji dokumentów 
przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego. Niezależnie od powyższych okresów, dane mogą być 
przetwarzane dla celów ustalania lub dochodzenia przez Spółkę roszczeń cywilnoprawnych w ramach 
prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez przewidziane przepisami prawa 
terminy przedawnienia takich roszczeń, liczone od dnia wymagalności roszczenia. 
19.5    Podanie przez Beneficjenta gwarancji danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak nie podanie ich 
zgodnie z zakresem określonym w Karcie gwarancyjnej uniemożliwi poprawne rozpatrzenie gwarancji oraz 
realizację zadań związanych z jej obsługą. 
19.6     Dane osobowe są przekazywane przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno Techniczne Project Sp. z o. o. innym 
podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania usługi, gdy wynika to obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze lub istnieje na to zgoda Beneficjenta gwarancji. 
19.7    W przypadku pytań dotyczących ochrony Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw 
prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: project@project.com.pl. lub w formie listownej na 
adres: Przedsiębiorstwo Innowacyjno Techniczne Project Sp. z o. o. ul. Pionierów 15, 84-300 Lębork. Dodatkowe 
informacje dotyczące ochrony danych osobowych (w tym przysługujących praw) w związku z wdrożeniem RODO  
dostępne są na stronie www.project.com.pl. 
 

 


