
  

Gwarancja na gaśnice 

MOBIAK SA gwarantuje, że gaśnice będą wolne od wad materiałowych i
wykonawczych przez okres dwóch (2) lat od daty zakupu. 

W okresie gwarancyjnym wszelkie takie wady zostaną naprawione lub
wadliwa gaśnica zostanie wymieniona lub zwrócona. 

W żadnym wypadku my, nasi Dealerzy lub Dystrybutorzy, nie ponosimy
odpowiedzialności wobec Kupującego lub jakiejkolwiek innej osoby za szkody

pośrednie, wynikowe, przypadkowe lub szczególne. 
W żadnym wypadku zobowiązanie do zapłaty lub zwrotu pieniędzy nie

przekroczy faktycznie zapłaconej ceny zakupu. 
Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu podanym na dowodzie zakupu i

wygasa z końcem okresu w powyższym akapicie. 
Jeśli potrzebujesz serwisu, ale zgubiłeś dowód zakupu lub MOBIAK SA nie zna
sprzedawcy, uznaje się, że okres gwarancji rozpoczął się trzy (3) miesiące od

daty produkcji wskazanej na produkcie. 

 Niniejsza gwarancja nie wpływa na Twoje prawa ustawowe. 
W celu uzyskania świadczenia gwarancyjnego, jeśli ma to zastosowanie, może

być konieczne (w zależności od sprzedawcy) dostarczenie tego produktu do
pierwotnego miejsca zakupu. Chcąc oferować funkcjonalne produkty
spełniające Państwa potrzeby i oczekiwania, często odnawiamy nasz

asortyment. Z tego powodu nie możemy zagwarantować, że produkty są
dostępne, a ceny będą obowiązywać w momencie, gdy konieczna jest

naprawa. Jeżeli naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna, ΜΟΒΙΑΚ SA może
wymienić produkt na nowy lub odnowiony produkt o podobnej

funkcjonalności i kosztach. To ΜΟΒΙΑΚ SA ustala według własnego uznania, co
stanowi odpowiedni zamiennik. Po naprawie lub wymianie okres gwarancyjny

będzie kontynuowany od daty pierwotnego zakupu. 

 Wszelkie roszczenia Kupującego w odniesieniu do Towarów z jakiejkolwiek
przyczyny będą uważane za odrzucone przez Kupującego, chyba że zostaną

przekazane Sprzedającemu na piśmie w ciągu dziesięciu (10) dni od daty
wykrycia przez Kupującego lub powinien był odkryć jakiekolwiek zgłoszone

naruszenie. Kupujący daje ΜΟΒΙΑΚ SA możliwość zbadania produktu i podjęcia
decyzji, według własnego uznania, czy jest on objęty niniejszą gwarancją.
Jeżeli zostanie uznane za ochronę ubezpieczeniową, ΜΟΒΙΑΚ SA poprzez
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własne działania, według własnego uznania, zastąpi ją takim samym lub
porównywalnym produktem. Jeżeli jest objęta tą gwarancją, ΜΟΒΙΑΚ SA

pokryje koszty wymiany. Opłaty transportowe za zwrot produktu lub wysyłkę
Gaśnic ponosi Kupujący, chyba że MOBIAK SA ustalił inaczej na piśmie.
 Nie dotyczy to prac, które nie zostały autoryzowane przez MOBIAK SA. 

 Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania, jeśli gaśnica zostanie uszkodzona w
posiadaniu nabywcy z powodu wad wynikających z: 

• Normalnego zużycia 

• Nacięcia i zadrapania 

• Modyfikacja lub zmiana naszych produktów i/lub akcesoriów do nich. 

• Nadużycie, niewłaściwe użycie, zmiana naszych produktów lub 
produktów, które uległy wypadkowi 

•  Działanie w sposób inny niż nasze instrukcje 

• Narażenie na warunki korozyjne

•  Niewłaściwy montaż, niewłaściwa instalacja 

• Niewłaściwe przechowywanie 

• Niezapewnienie rozsądnej i niezbędnej konserwacji zgodnie z 
instrukcjami na etykiecie lub w innym miejscu lub konserwacja 
niewykwalifikowanego personelu, nieposiadającego autoryzacji 
MOBIAK

 Wszystkie dorozumiane gwarancje dotyczące tego produktu, w tym
gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, są
ograniczone do okresu gwarancji podanego powyżej. Poza gwarancjami

wymienionymi powyżej nie udzielamy żadnych innych gwarancji, wyraźnych
ani dorozumianych. Kupujący w celu dochodzenia swoich praw wynikających z

umowy musi posiadać dokument gwarancyjny i dowód zakupu. Po
wygaśnięciu gwarancji kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za

produkt. 

MOBIAK SA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie lub
wprowadzania uzupełnień lub ulepszeń w swoim produkcie bez ponoszenia

jakichkolwiek zobowiązań do włączenia lub zainstalowania takich zmian
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konstrukcyjnych, uzupełnień lub ulepszeń w lub na produktach wcześniej
wyprodukowanych lub sprzedanych. 

NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE WYRAŹNE
LUB DOROZUMIANE, W TYM WSZELKIE GWARANCJE SPRZEDAŻY

PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. 
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