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Ogólne warunki gwarancji na produkty oświetleniowe 
firmy LIGHTPOL 

  
Gwarant 

LIGHTPOL Damian Sawicki 
Górzyn 37a 

59-305 Rudna 
 

Warunki ogólne 
 

Firma LIGHTPOL Damian Sawicki   
udziela gwarancji na produkty oświetleniowe na zasadach opisanych w 

niniejszym dokumencie. 
 
1. Produkt objęty gwarancją: Statyw oświetleniowy Epistar/Prolight 
 
2. Gwarantujemy, iż w przypadku eksploatacji w/w produktów zgodnie z zasadami ich użytkowania będą 
one funkcjonowad prawidłowo przez okres co najmniej udzielonej ochrony gwarancyjnej, z zastrzeżeniami 
opisanymi w niniejszym dokumencie. 
 
3. Gwarant udziela gwarancji na sprzedane produkty na okres: 
  - 2 lata na produkty ze źródłem światła 

- 3 lata na produkty nie zawierające źródła światła  
pod warunkiem potwierdzenia przez nabywcę zakupu produktów poprzez przedstawienie Faktury lub 
paragonu fiskalnego. 
 
4. Okres gwarancji przedłuża się na wymieniony podzespół o czas naprawy. 
 
5. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty zakupu / dostarczenia towaru przez dostawcę.  
 
6. Gwarancja obowiązuje tylko w przypadku, gdy produkty zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem 
oraz zainstalowane według warunków określonych w instrukcjach obsługi oraz 
zgodnie ze sztuką.  
 
7. Maszty oświetleniowe objęte gwarancją nie mogą byd narażone na wszelkie mechaniczne i chemiczne 
przeciążenia, a temperatury otoczenia i napięcie zasilania nie mogą przekroczyd znamionowych wartości. 
 
8. Naruszenie powyższych zasad, oraz innych wymienionych w niniejszym dokumencie, powoduje utratę 
uprawnieo płynących z gwarancji. 
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Normalne zużycie 
 
1. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia wykorzystanych materiałów np. żółknięcie kloszy, 
matowienie powłok lakierniczych, które mogą ulec odbarwieniom z upływem czasu czy też wskutek 
działania czynników atmosferycznych. 
 
2. Gwarancja nie obejmuje również: 

- wad wynikających z nieprawidłowej eksploatacji produktów, 
- wad wynikających z działania osób trzecich, w szczególności instalatorów wykorzystujących 
produkty objęte gwarancją, 
- wad wynikłych ze zdarzeo, za które odpowiedzialności nie ponosi P.H.U. Krakowski Michał, w 
szczególności działalności siły wyższej, 
- wad wynikających z oddziaływania czynników chemicznych, termicznych, mechanicznych, 
świetlnych i innych, których oddziaływanie na produkty jest sprzeczne z instrukcjami obsługi, 
wiedzą techniczną czy zasadami doświadczenia życiowego, 
- wad wynikających z niewłaściwej konserwacji lub przechowywania, 
- wad wynikających z dokonanych przeróbek, zmian lub napraw przez nieautoryzowany serwis. 
- korozji powstałej na skutek uszkodzeo lub zarysowao powierzchni powodujących 
usunięcie warstwy zabezpieczającej, korozji powstałej w miejscach połączeo śrubowych gdzie 
naturalnym zjawiskiem jest korodowanie gwintów śrub oraz nakrętek, korozji elementów 
ruchomych mechanizmów unoszenia. 
 

Zgłoszenie reklamacyjne 
 
1. Zgłoszenie winno zostad dokonane za pomocą zgłoszenia reklamacyjnego, którego wzór udostępniony 
jest w załączniku nr 1. 
2. Warunkiem rozpatrzenia gwarancji jest udokumentowanie faktu zakupu wadliwego produktu za 
pomocą faktury VAT lub rachunku fiskalnego oraz zawierad szczegółowy opis stwierdzonej usterki. 
3. Obowiązkiem uprawnionego z gwarancji jest dostarczenie reklamowanego produktu do siedziby sklepu 
w którym to produkt został zakupiony. 
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Sposób załatwienia reklamacji 
 
1. W przypadku zasadności roszczenia koszty dostawy pokrywa Gwarant pod warunkiem uzyskaniem 
akceptacji dla proponowanego sposobu dostarczenia produktu i kosztów tego dostarczenia.  
2. Gwarant nie pokrywa dodatkowych kosztów, związanych z usunięciem strat. 
3. Odpowiedzialnośd gwaranta ograniczona jest maksymalnie do wartości produktu.  
4. W przypadku zgłoszenia niezasadnego , obowiązek odbioru produktu spoczywa na zgłaszającym 
roszczenia gwarancyjne.  
5. W przypadku, gdy produkt nie zostanie odebrany po wezwaniu Gwaranta, na zgłaszającym ciąży koszt 
przechowania produktu, ewentualnie koszt jego odesłania. 
6. Gwarancja nie obejmuje kosztów demontażu, montażu wadliwego produktu, oraz ewentualnych szkód 
związanych z koniecznością jego demontażu, dostarczenia, montażu czy czasowego pozbawienia z 
możliwości korzystania. 
7. Gwarant rozpatruje zgłoszenie w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia mu wadliwego 
towaru.  
8. Jeżeli w procesie rozpatrywania reklamacji konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji 
związanych z usterką bądź sposobem eksploatacji towaru, Kupujący zobowiązany jest dostarczyd wszelkich 
niezbędnych danych i informacji. 
9. Gwarancja podlega rozpatrzeniu w w/w terminie z tym jednakże zastrzeżeniem, iż gdyby zgłoszona 
reklamacja wymagała szczegółowych badao technicznych, czas ich trwania automatycznie wydłuża okres 
rozpatrywania reklamacji.   
10. O rozpatrzeniu zgłoszenia Gwarant informuje zgłaszającego na piśmie lub wiadomością e-mail. 
11. W przypadku zasadności zgłoszenia Gwarant: 
 

- wymienia wadliwy produkt na nowy wolny od wad lub  
- dokonuje nieodpłatnej naprawy wadliwego produktu lub 
- wystawia fakturę korygującą na reklamowany produkt 
 

12. Wyboru sposobu załatwienia zgłoszenia reklamacyjnego dokonuje Gwarant. 
Jeśli wskutek uznania zgłoszenia dochodzi do wymiany jakichkolwiek elementów w wadliwym produkcie 
gwarancja nie biegnie od nowa na wymienione elementy.  
 

Warunki pozostałe 
 
1. Zmiana barwy modułów LED nie jest objęte gwarancją. 
2. Parametry nowych modułów LED objęte są tolerancją +/- 15% dla strumienia świetlnego, temperatury 
barwowej oraz wydajności produktu. 
3. Kupujący traci warunki gwarancyjne w przypadku podłączenia towaru do instalacji nie posiadającej na 
stałe wbudowanego zabezpieczenia przeciążeniowego w obwodzie oświetlenia LED. 
4. Gwarancja udzielona przez LIGHTPOL Damian Sawicki nie przechodzi na osoby trzecie. 

5. Gwarancja ważna jest na terytorium UE. 
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Zał nr 1   
   .…………………………………………….. 

miejscowośd i data zgłoszenia 

Gwarancyjna karta zgłoszenia 

Dane do uzupełnienia  dostępne na tabliczce znamionowej produktu 

Dokładny opis usterki: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgłoszenie przesład do: 

 
 
 
 

Pieczątka/dane dystrybutora 

DANE FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ: OSOBA ZGŁASZAJĄCA 

Nazwa firmy: 
Adres: 
 
NIP: 

Imię i nazwisko: 
Telefon: 
e-mail: 

Model produktu: Nr seryjny urządzenia: 

Data zakupu: Data wystąpienia awarii: 


