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WARUNKI GWARANCJI 

1. Dla potrzeb niniejszego dokumentu:
 a) „Producent" oznacza firmę HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, przy ulicy Przemysłowej 1.
 b) „Nabywca" oznacza finalnego Nabywcę sprzętu wytworzonego przez Producenta.
 c) „Autoryzowany serwis" oznacza serwis prowadzony przez Producenta. 
2. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu, na który wydana została karta 
 gwarancyjna, w okresie podanym w tabeli będącej załącznikiem niniejszej gwarancji. 
3. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania 
 których Nabywca jest zobowiązany we własnym zakresie.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego 
 z instrukcją: użytkowania, przechowywania, konserwacji lub transportu sprzętu.
5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.
6. Nabywca traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:
 a) stwierdzenia przez Producenta, że w okresie gwarancji sprzęt był naprawiany poza  
  autoryzowanym serwisem,
 b) dokonania w sprzęcie jakichkolwiek modyfikacji konstrukcyjnych bez pisemnej zgody  
  Producenta,
 c) używania sprzętu po ujawnieniu w nim wady konstrukcyjnej.
7. Niezależnie od utraty uprawnień gwarancyjnych, w przypadkach opisanych w punkcie 6, Producent 
 nie ponosi również odpowiedzialności za żadne szkody na mieniu lub na osobie, jakie może 
 spowodować używanie takiego sprzętu.
8. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową.
9. Zasięg ochrony gwarancyjnej, ograniczony jest do terytorium Polski.
10. Wady lub uszkodzenia konstrukcji sprzętu powstałe z przyczyn tkwiących w sprzęcie, ujawnione 
 w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do 
 Producenta lub autoryzowanego serwisu. 
11. Skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych wymaga łącznego spełnienia czterech warunków:
 a) przedstawienia oryginalnej Karty Gwarancyjnej,
 b) przedstawienia faktury lub innego dowodu zakupu sprzętu przez Nabywcę,
 c) zgłoszenia wady w terminie 14 dni od jej wykrycia, 
 d) odesłania towaru w oryginalnym opakowaniu na koszt Nabywcy. 
12. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia dostarczenia sprzętu 
 do Producenta lub autoryzowanego serwisu, do dnia w którym sprzęt został udostępniony 
 Nabywcy do odbioru.
13. Gwarancja ogranicza się do naprawy produktu lub w drugiej kolejności do wymiany produktu. 
 Producent nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za pośrednie straty lub szkody.
14. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu powstałe w trakcie wykonywania 
 usługi transportowej przez firmę przewozową. Obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie stanu 
 technicznego sprzętu przy jego odbiorze.
15. Jeżeli transport sprzętu był zlecany przez Producenta i sprzęt uległ uszkodzeniu, Nabywca 
 powinien:
 a) zawiadomić Producenta w terminie do 3 dni od daty odbioru przesyłki o wszelkich  
  uszkodzeniach sprzętu, które powstały w trakcie transportu, w celu umożliwienia  
  Producentowi zgłoszenia reklamacji firmie transportowej,
 b) dostarczyć Producentowi protokół reklamacyjny spisany pomiędzy Nabywcą i firmą  
  transportową.
16. Zasady gwarancji zawarte w tym dokumencie są jedynymi i oryginalnymi zasadami gwarancji na 
 produkty firmy HABYS Sp. z o.o.

TABELA OKRESÓW GWARANCJI

DATA OPIS PIECZĄTKA FIRMOWA
I PODPIS SERWISU

PRODUKT:

OKRES GWARANCJI:

Konstrukcja Tapicerka

Stoły składane 5 lat 2 lata

Pozostałe produkty 2 lata2 4  m ie s iące  2 lata

ADNOTACJE O CZYNNOŚCIACH SERWISOWYCH
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WARRANTY CONDITIONS 

1. For the purposes hereof:
 a) „Producer" shall mean HABYS Sp. z o.o. located in Jasło, Poland, at 1 Przemysłowa Street.
 b) „Purchaser" shall mean the final Purchaser of the equipment manufactured by the Producer.
 c)„Authorised Service" shall mean the service maintained by the Producer.. 
2. The Producer shall ensure good quality and operation of the equipment for which the guarantee card has 
 been issued for the period stated in the annexed chart.
3. Guaranteed repair shall not cover activities provided for in the instruction manual which should be  performed 
 by the Purchaser themself.
4. The guarantee shall not cover damages to the equipment resulting from inappropriate usage or usage 
 incompliant with the instruction manual, maintenance instructions, transportation instructions or  
 additionally, any mechanical damages.
5. The Purchaser shall lose their guarantee rights if:
 a) the Producer discovers that during the guarantee period, the equipment was repaired outside the 
 authorised service;
 b) any design modifications were introduced thereto without the Producer's consent;
 c) the equipment was still used following the disclosure of a constructional defect.
6. In cases provided for in point 6, irrespective of the loss of guarantee rights, HABYS Sp. z o.o. shall not be 
 responsible for any damage to property or person which might be caused by operation of such  
 equipment.
7. Defects or damages to the structure of the equipment resulting from the equipment itself, disclosed 
 during the guarantee period, shall be removed free of charge within 14 days of submission of the equipment 
 to the Producer or authorised service. Costs of transportation shall be borne by the Purchaser.
8. In order to enjoy guarantee rights, it shall be necessary to fulfill the following four conditions jointly:
 a) Production of an original guarantee card indicating the type and serial number of the equipment;
 b) Production of an invoice or other proof of equipment purchase by the Purchaser;
 c) Reporting the fault within 14 days of disclosure thereof;
 d) Sending back the damaged equipment in an original packaging.
9. The guarantee period shall be extended by the guarantee repair time, counted from the date of delivering 
 the equipment to the Producer or authorised service to the day on which the equipment is made available to 
 the Purchaser to recover.
10. Identification of the manner and necessary scope of the repair shall be the responsibility of the Producer 
 or authorised service.
11. The Purchaser shall be entitled to, at their discretion, the right to claim equipment replacement or  
 reimbursement of the price paid if:
 a) The Producer has not enabled the Purchaser to recover the equipment repaired within 14 days of the 
 Purchaser's delivering the equipment to the Producer or authorised service.
 b) Within the guarantee period, four repairs have been made and the equipment still reveals defects  
 making it impossible to operate it in compliance with its destination.
12. Equipment replacement or reimbursement of the price paid shall require the Producer's consent each  
 time.
13. The Producer shall not undertake responsibility for damages to the equipment aroused during  
 transportation by a forwarding company. It is the Purchaser's obligation to inspect the technical condition 
 of the equipment upon the reception thereof.
14. If transportation was commissioned by the Producer and the goods have been demaged, the Purchaser is 
 obligated to:
 a) let the Producer know in 3 day time from the date of delivery about any demages of equipment, which 
 happened during transportation in order to enable the Producer to file a complaint with the forwarding 
 company.
 b) provide the Producer protocol of complaint which is written between the Purchaser and transportation 
 company.
15. Terms of guarantee contained herein shall be the sole and original terms of guarantee for HABYS Sp. z o.o. 
 products.

WARRANTY PERIODS CHART

DATE REPAIR DESCRIPTION STAMP AND SIGNATURE

PRODUCTS:

WARRANTY PERIOD:

Frame Upholstery

Portable massage tables 5 years 2 years

Other products 2 years2 4  m ie s iące  2 years

REPAIRS CARD


