WARUNKI GWARANCJI NOWYCH URZĄDZEŃ PRODUKCJI

Dane urządzeń podlegających niniejszej
gwarancji:
Urządzenie: ……………………………………………
Typ: ……………………………………………………..
Numer fabr. ……………………………………………
Data przekazania urządzeń: ……………………......
Użytkownik:…………………………………………….

Biuro Handlowe RUDA Sp. z o.o. Sp. k., zwane dalej Biurem Handlowym RUDA, działające w imieniu firmy VERMEER gwarantuje, że nowe maszyny produkcji
VERMEER, dostarczone za pośrednictwem Biura Handlowego RUDA wolne są od wad materiałowych i montażowych pod warunkiem użytkowania i serwisowania w
warunkach normalnych.
Okres gwarancji wynosi dwanaście (12) miesięcy lub (1) jeden tysiąc (1000) godzin pracy, cokolwiek nastąpi wcześniej.
Niniejsza gwarancja obowiązuje jedynie w odniesieniu do kompletnych urządzeń wyprodukowanych przez firmę Vermeer. Części zamienne objęte są oddzielną
gwarancją.
ZESPOŁY I AKCESORIA, NIE WYPRODUKOWANE PRZEZ FIRMĘ VERMEER, SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ JEDYNIE W ZAKRESIE GWARANCJI ICH ORYGINALNEGO PRODUCENTA
I PODLEGAJĄ WYMIANIE JEDYNIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA ICH WADLIWOŚCI PRZEZ TEGO PRODUCENTA.
WARUNKI GWARANCJI
W wyszczególnionym powyżej okresie obowiązywania gwarancji jakiekolwiek elementy, wchodzące w skład urządzeń firmy Vermeer nie wymieniono w poniższych
wyłączeniach, a w których wystąpią jakiekolwiek wady materiałowe lub produkcyjne, zostaną bezpłatnie naprawione lub wymienione, według uznania Biura Handlowego
Ruda. Biuro Handlowe RUDA zastrzega sobie prawo do wymiany części wadliwych na pełnowartościowe regenerowane części zamienne, jeśli uzna to za stosowne.
ODPOWIEDZIALNOŚC UŻYTKOWNIKA
Niniejsze warunki gwarancji nakładają obowiązek właściwej konserwacji i okresowych przeglądów dostarczonych urządzeń, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w
Podręczniku Operatora dołączonym do każdego nowego urządzenia. Użytkownik jest odpowiedzialny za wykonywanie wyżej określonych prac na własny koszt.
Wymaga się, aby użytkownik przechowywał wszelkie dokumenty stanowiące dowód wykonania tych czynności serwisowych. Niniejsza gwarancja na dostarczane
urządzenia może zostać unieważniona, jeśli nie zostaną spełnione powyższe wymagania.
Urządzenie, w którym stwierdzono wadę lub uszkodzenie jakiegokolwiek elementu, musi być natychmiast wycofane z eksploatacji. Kupujący winien powiadomić o takim
wydarzeniu Biuro Handlowe RUDA niezwłocznie w ciągu 24 godzin.
GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
1.
Jakichkolwiek uszkodzeń spowodowanych (według wyłącznej oceny Biura Handlowego Ruda i firmy VERMEER) przez użytkowanie i serwisowanie urządzeń w
warunkach innych niż normalne warunki eksploatacji lub też przez którąkolwiek dalej wymienionych przyczyn: a.) wypadek; b.) nieprawidłowe użytkowanie lub
zaniedbanie; c.) przeciążenie; d.) brak właściwej konserwacji; e.) niewłaściwą naprawę lub instalację; f.) niewłaściwe przechowywanie; g.) zmiany lub modyfikacje
nie zatwierdzone przez Biuro Handlowe Ruda i firmę Vermeer; h.) klęski żywiołowe; i.) wandalizm; j.) zainstalowania nieoryginalnych części, akcesoriów lub
wyposażenia nie aprobowanego przez producenta; k.) siły wyższej, żywiołów lub kolizji.
2.
Jakichkolwiek urządzeń produkcji VERMEER, których numery, oznaczenia identyfikacyjne zostały zmienione lub usunięte, oraz których licznik godzin pracy został
zmieniony lub przy którym manipulowano.
3.
Wszelkich urządzeń produkcji VERMEER, których jakakolwiek zalecana lub wymagana obsługa okresowa została wykonana przy użyciu części nie wyprodukowanych
przez firmę VERMEER lub nie dostarczonych przez Biuro Handlowe Ruda i/lub nie spełniających wymagań firmy VERMEER. Dotyczy to także, (lecz nie tylko) części
do silnika, filtrów oleju, filtrów powietrza, filtrów oleju hydraulicznego i filtrów paliwa.
4.
Nowych urządzeń firmy VERMEER dostarczonych do użytkownika, których karta gwarancji nie została wypełniona, podpisana i zwrócona do Biura Handlowego Ruda
w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty sprzedaży.
5.
Wszelkich uszkodzeń będących wynikiem (według wyłącznej oceny Biura Handlowego RUDA i firmy VERMEER) używania urządzenia w sposób wykraczający poza
normalną eksploatację opisaną w Instrukcji Obsługi.
6.
Odpowiedzialność za gwarancję i pomoc techniczną w odniesieniu do silnika, akumulatora i opon, spoczywa na ich oryginalnych producentach.
7.
Kosztów wynikających z nieuzasadnionych wezwań personelu serwisowego Biura Handlowego Ruda oraz kosztów transportu wadliwego urządzenia lub elementu
do siedziby Biura Handlowego RUDA.
8.
Odpowiedzialność Biura Handlowego Ruda z tytułu niniejszych Warunków Gwarancji nie przekroczy ceny nabycia urządzenia oraz nie obejmuje jakichkolwiek strat
pośrednich lub wynikowych takich, jak, choć nie tylko, utrata zysku, produkcji czy ograniczenia użytkowania sprzętu.
9.
Premii i wynagrodzeń personelu Kupującego związanych z czynnościami diagnostycznymi, pracą w nadgodzinach lub innych podobnych wydatków, które nie są
pokrywane przez Biuro Handlowe Ruda na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji.
10. Uszkodzeń będących wynikiem normalnego zużycia, braku należytej obsługi, nie stosowania się do postanowień instrukcji obsługi, niewłaściwego użycia lub braku
odpowiedniej ochrony podczas przechowywania.
11. Niniejsza gwarancja nie obejmuje pracy w nadgodzinach, olejów ani płynów.
12. Akcesoriów i elementów elektronicznych nie produkowanych przez firmę VERMEER, podlegających gwarancji udzielanej na własną odpowiedzialność przez ich
oryginalnych producentów.
13. Narzędzi wiertniczych.
14. Części podlegających zużyciu, które wymieniono poniżej, według grup produktów:
 Maszyny do przeróbki drewna. - paski, łańcuchy, taśmy i łańcuchy przenośników, uchwyty, noże, elementy serwisowe, koła zębate napędu, klocki i tarcze cierne
hamulców, śruby i części dokręcane, klocki ścierne, łożyska, węże, uszczelki, sprzęgła, młotki, zęby, filtry oleju, powietrza i paliwa, sita przesiewające, osłony,
pokrywy, koła elementu tnącego, łopatki wirnika, rolki, żerdzie, przeciw-nóż.
 Koparki łańcuchowe - łańcuchy urabiające, płyty podstaw, elementy urabiające, koła napinające, płyty ścierne, ramy gąsienic, warstwy ochronne, zawleczki
sworzni, koła zębate napędu, zęby, części szybkozużywające się wysięgnika, gąsienice, przenośniki taśmowe, plastikowe paski ścierne, pierścienie połączeń
sworzniowych, sprzęgła, kubełki, czerpaki, uchwyty na kable, obręcze kopiące, bębny, sworznie i tulejki, pasy, noże, oczyszczacze rowów, rolki, wiertła kręte,
wysięgniki, klocki hamulcowe, czerpak, łańcuchy, ostrza pługa, osłony gumowe, opony.
 Maszyny do technik bezwykopowych - pasy wentylatora, światła w zestawach, płyty i klocki ścierne, rolki, oprzyrządowanie, gniazda zaworów, prowadnice
gąsienic, łańcuch gąsienic, koła napinające gąsienice, koła zębate napędu gąsienic, żerdź napędowa, pręt uziemiający, węże, łańcuch płytkowy, części imadła
zaciskowego, uszczelnienia, szczęki, złącza obrotowe, części podajnika żerdzi, osłony gąsienic, żerdzie, zęby, szczotki.
WARUNKI GWARANCJI NA CZĘŚCI
Części wymienione na nowe w okresie trwania gwarancji na nowe urządzenia firmy Vermeer objęte są gwarancją do momentu wygaśnięcia oryginalnej gwarancji na
nowe urządzenie (12 miesięcy od sprzedaży urządzenia lub 1000 godzin pracy urządzenia – cokolwiek nastąpi wcześniej).
Na części zainstalowane po upływie okresu gwarancji urządzenia, udziela się gwarancji na okres 90 dni. Gwarancja nie obejmuje kosztów transportu i montażu.
OGRANICZENIA GWARANCJI:
Biuro Handlowe RUDA i firma VERMEER wyłączają swą odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu. Kupującemu przysługuje prawo do gwarancji na
zasadach, w terminie i trybie określonym w dokumencie gwarancyjnym i normie art. 577 § 1 Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem jednakże, że Biuro Handlowe RUDA i
firma VERMEER nie odpowiadają za wady będące wynikiem zwyczajnego zużycia Produktu, jego niewłaściwego używania lub przechowywania oraz jego zmian, przeróbek
lub napraw dokonanych przez podmioty trzecie inne niż Sprzedający. Biuro Handlowe Ruda i Vermeer nie udzielają żadnych innych gwarancji poza wyraźnie i szczegółowo
tutaj określonymi. Niniejsza gwarancja zastępuje wszystkie inne gwarancje, wyrażane, sugerowane lub wynikające z przepisów statutowych, włączając w to (lecz nie
ograniczając się tylko do nich) wszelkie gwarancje kupieckie lub gwarancje przydatności do szczególnych aplikacji. Biuro Handlowe Ruda i Vermeer zastrzegają sobie
prawo do modyfikacji, zmian lub wprowadzania poprawek do wszelkich wyrobów bez narażania się na powstanie jakiegokolwiek zobowiązania co do wymiany wyrobu
sprzedanego poprzednio nie zawierającego takiej modyfikacji.
Niniejsze warunki gwarancji są jedynymi, udzielonymi przez dystrybutora firmy Vermeer. Żadne inne gwarancje nie będą honorowane, o ile nie zostaną udzielone na
piśmie przez Biuro Handlowe RUDA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach.

