
OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
PRODUKTÓW MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.
transakcji zawieranych przez Mobilus Motor Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako sprzedawca, 
w brzmieniu na dzień 13 grudnia 2016 roku.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Słownik pojęć:
a) KUPUJĄCY - klient firmy MOBILUS MOTOR Sp. z o.o.
b) PRODUCENT/GWARANT - firma MOBILUS MOTOR Sp. z o.o.
c) TOWAR/PRODUKT – produkt z oferty handlowej MOBILUS MOTOR Sp. z o.o.
d) Procedura „AKONTO” - procedura wysyłki przez SPRZEDAJĄCEGO towarów pełnowartościowych w liczbie towarów 
reklamowanych przez KUPUJĄCEGO. 
e) GWARANCJA – gwarancja o której mowa w ust. 2 poniżej.

2. GWARANT udziela niniejszym KUPUJĄCEMU gwarancji, w rozumieniu art. 577 § 1 KC, na zakupione od niego TOWARY 
zgodnie z poniższymi postanowieniami. Podstawą roszczeń z tytułu GWARANCJI jest przedstawienie dowodu zakupu: 
faktury VAT lub paragon, wystawionych przez GWARANTA.

3. Roszczenia wynikające z Gwarancji mogą być wykonywane wyłącznie przez KUPUJĄCEGO. Zakazane jest przenoszenie 
roszczeń z GWARANCJI na osoby trzecie, w szczególności na podstawie art. 509 § 1 KC.

4. GWARANCJĄ są objęte wyłącznie napędy i sterowania produkowane przez GWARANTA.

5. Okres GWARANCJI liczony jest od daty wydania KUPUJĄCEMU TOWARU i dla poszczególnych TOWARÓW okres ten wynosi:
a)  24 miesiące - napędy marki MOBILUS MOTOR Sp. z o.o.,
b)  24 miesiące - sterowniki elektroniczne oraz sterowniki radiowe,
c)  12 miesięcy - akcesoria do siłowników MOBILUS MOTOR Sp. z o.o. 

6. GWARANCJA obejmuje wady wynikające z defektów produkcyjnych, które ujawniły się podczas prawidłowego użytko-
wania TOWARU w okresie GWARANCJI. KUPUJĄCY zobowiązany jest zgłosić wadę w terminie do 7 dni od jej wykrycia lub 
chwili, gdy wada powinna była zostać wykryta przez KUPUJĄCEGO przy zachowaniu należytej staranności.

7. Ewentualne wady nie zwalniają KUPUJĄCEGO z obowiązku zapłaty za TOWAR w uzgodnionym terminie. Realizacja 
praw wynikających z GWARANCJI następuje w momencie uregulowania płatności za TOWAR. 

8. W przypadku uznania reklamacji, GWARANT według własnego wyboru:
a) dokona naprawy TOWARU,
b) dokona wymiany TOWARU,
c) obniży cenę TOWARU.

9. KUPUJĄCY zobowiązany jest dostarczyć reklamowy TOWAR GWARANTOWI na swój własny koszt i ryzyko. W przypad-
ku uwzględniania reklamacji przez GWARANTA, towar odsyłany jest na jego koszt. 

10. Odpowiedzialność GWARANTA z tytułu rękojmi jest wyłączona na mocy art. 558 KC.

11. GWARANT w terminie 14 dni od dnia prawidłowego zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego przez KUPUJĄCEGO, w 
szczególności dostarczenia reklamowanego TOWARU, wypełni zobowiązania gwarancyjne wobec KUPUJACEGO. 
KUPUJĄCY zobowiązany jest do demontażu/montażu reklamowanych urządzeń we własnym zakresie.

12. Reklamowany TOWAR może zostać wymienione na produkt ekwiwalentny, spełniający identyczne funkcje jak TO-
WAR reklamowany, w szczególności gdy wadliwy TOWAR nie jest już produkowany i oferowany przez GWARANTA.

13. W przypadku wymiany TOWARU, okresu GWARANCJI nie biegnie od nowa lecz ulega wydłużeniu o okres postępowa-
nia reklamacyjnego.

14. W przypadku, gdy SPRZEDAWCA nie uzna reklamacji, KUPUJĄCY ponosi wszystkie koszty postępowania reklamacyjnego.
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15. GWARANCJA nie obejmuje:
a) urządzeń zainstalowanych niezgodnie z instrukcją,
b) urządzeń zainstalowanych przez osoby nieposiadające odpowiednich uprawnień (min. SEP do 1 kV),
c) uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych zaniechaniem bądź działa-
niem użytkownika albo siły zewnętrznej (np. przepięciami w sieci, wyładowaniami atmosferycznymi itp.),
d) uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu i użytkowania,
e) użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
f) wymiany elementów posiadających określoną żywotność (zabieraki, adaptery),
g) skutków naturalnego zużycia materiałów,
h) konserwacji Produktów,
i) baterii i akumulatorów.

16. GWARANT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub koszty KUPUJĄCEGO, wynikające bezpośrednio 
lub pośrednio z zastosowania wadliwego TOWARU, włączając w to szkody bezpośrednie, pośrednie i odpowiedzialność 
warunkową jakiejkolwiek natury. 
W szczególności odpowiedzialność GWARANTA z tytułu wad TOWARU nie obejmuje prawa KUPUJĄCEGO do domagania 
się zwrotu utraconych zysków lub poniesionych strat związanych z wadą TOWARU,  naprawienia szkody związanej z 
utratą wizerunku KUPUJĄCEGO itp.

17. TOWAR, którego reklamacji nie uznano, pozostaje do odbioru u SPRZEDAWCY przez okres 3 miesięcy. Po upływie 
tego terminu TOWAR nieodebrany zostanie automatycznie zutylizowany.

§ 2 PROCEDURA AKONTO

1. GWARANT, może - wedle własnego wyboru - dostarczyć KUPUJĄCEMU TOWAR na wymianę pomijając procedurę 
standardowego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego. 

2. GWARANT wraz z produktami dostarcza KUPUJĄCEMU fakturę VAT (z 30 dniowym terminem płatności). Kupujący ma 
21 dni kalendarzowych na zwrot reklamowanego TOWARU GWARANTOWI. GWARANT wystawia fakturę korygującą na 
reklamowany TOWAR jeśli uzna reklamację za zasadną. Jeśli KUPUJĄCY nie zwróci reklamowanego TOWARU w ciągu 21 
dni kalendarzowych od daty wysyłki AKONTO lub jeśli zwrócony TOWAR nie będzie spełniał warunków uznania reklama-
cji za zasadną, GWARANT ma prawo odmowy wystawienia faktury korygującej. 

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3. KUPUJĄCY jest zobowiązany do uzgodnienia z GWARANTEM, w przypadku zgłoszenia roszczeń reklamacyjnych, trybu 
dalszego postępowania, w szczególności warunków dostarczenia GWARANTOWI reklamowanego TOWARU.

4. KUPUJĄCY zobowiązany jest w przypadku zgłoszenia roszczeń wynikających z GWARANCJI, do wypełnienia formularzy 
zgłoszeniowych wymaganych przez GWARANTA.

5. GWARANT zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Ogólnych Warunków Gwarancji . Zmiana dokonywana jest 
poprzez udostępnienie nowej treści Ogólnych Warunków Gwarancji na stronie internetowej GWARANTA: www.mobilus.pl

6. Zobowiązania gwarancyjne udzielone przed dniem zamieszczenia zmienionych postanowień Ogólnych Warunków 
Gwarancji na stronie internetowej Gwaranta: www.mobilus.pl zachowują swoją ważność. 

7. Złożenie zamówienia oznacza jednocześnie akceptację powyższych warunków gwarancji.

Zarząd Mobilus Motor Sp. z o.o. 
z siedzibą w Poznaniu
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