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WARUNKI GWARANCJI
§1
1. Niniejsza gwarancja udzielana jest przez Sprzedawcę odnośnie sprzedanych i wydanych
Klientowi Produktów marki Disano oraz Fosnova (dalej: „Produkty”). Komponenty
elektryczne objęte są gwarancją kiedy oszacowane uszkodzenie jest wyższe od nominalnego
uszkodzenia, tj. 0,2% z każdej 1000 godziny użycia. Gwarancją nie są objęte komponenty
elektryczne objęte gwarancją innych producentów.
2. Sprzedawca gwarantuje, że Produkty są wolne od wad oraz że usunie wady fizyczne
Produktów, które ujawnią się w terminie 24 miesięcy od dnia wydania Produktu Klientowi.
3. Ustalenia, czy Produkty są wadliwe dokonywać będą pracownicy, przedstawiciele albo
podmioty współpracujące ze Sprzedawcą na podstawie warunków gwarancji opisanych
w niniejszym Dokumencie.
§2
Gwarancja obowiązuje, jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe przesłanki:
1) Produkty zostały zainstalowane, są używane i konserwowane zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi wskazanymi na oznakowaniu produktu (ze szczególnym uwzględnieniem
napięcia i temperatury roboczej), zgodnie z instrukcjami dostarczonymi wraz
z Produktem, kartą katalogową oraz zgodnie z obowiązującymi normami;
2) Instalacja oraz konserwacja są przeprowadzane przez wykwalifikowany personel
techniczny albo przez inne osoby, zgodnie z instrukcjami dostarczonymi wraz
z Produktem oraz zgodnie z obowiązującymi normami;
3) Zgłoszona wada zmienia funkcjonalność Produktu;
4) Produkty nie zostały w żaden sposób zmodyfikowane, zmienione lub poddane działaniu
czynników zewnętrznych albo zmienione w dowolny sposób, na który Gwarant nie
wyraził uprzedniej pisemnej zgody;
5) Wada zostanie zgłoszona Sprzedawcy na formularzu dostępnym na stronie www.janex.pl
w formie pisemnej albo elektronicznej na e-mail reklamacja@janex.pl, w ciągu 7 dni od
dnia wykrycia wady Produktu;
6) Zgłoszenie wady zostało przyjęte przez Sprzedawcę, a Produkt został wydany
Sprzedawcy.
§3

1. Gwarant zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z niniejszego Dokumentu
w terminie 30 dni od dnia wydania Gwarantowi Produktu.
2. Wadliwy produkt należy dostarczyć do siedziby Gwaranta. Koszty związane z dostarczeniem
wadliwego produktu ponosi Kupujący.
3. Wady usuwane są przez Gwaranta w jego siedzibie, chyba że z okoliczności wynika, że wada
powinna być usunięta w miejscu w którym Produkt znajdował się w chwili ujawnienia wady.
O miejscu usunięcia wady decyduje Gwarant.
4. W przypadku wystąpienia wad niemożliwych do usunięcia albo wad przekraczających
możliwości naprawcze Sprzedawcy, zastrzega się możliwość włączenia w proces usunięcia
wady Producenta, w tym przez przesłanie wadliwego Produktu do siedziby Producenta.
W takim przypadku Producent określa termin usunięcia wady. Sprzedawca zobowiązuje się
powiadomić Kupującego o terminie usunięcia wady niezwłocznie po otrzymaniu od niego
informacji.
5. W przypadku uznania wady, Gwarant zobowiązuje się do wymiany Produktu, naprawy
Produktu, obniżenia ceny lub zwrotu zapłaconej ceny, w zależności od wadliwości Produktu
i kosztów usunięcia wadliwości Produktu.
§4
Gwarancja nie obejmuje:
1) Wad Produktów polegających na awarii pojedynczych elementów LED związanych
z emitowaniem światła, jeżeli liczba niedziałających elementów LED będzie mniejsza niż
10% całkowitej liczby elementów LED w Produkcie;
2) Stopniowej degradacji strumienia świetlnego LEDów, które jest zjawiskiem normalnym i
oczekiwanym.
3) Kosztów pracy, transportu, kosztów urządzeń oraz wszelkich innych dodatkowych
kosztów związanych z i/lub wynikających z dowolnych czynności, których podjęcie było
konieczne do zgłoszenia wady, takich jak: koszty demontażu i ponownej instalacji;
4) Części elektrycznych, które podlegają zużyciu i które w związku z zużyciem można
porównać do materiałów eksploatacyjnych, takich jak: lampy, zapłonniki impulsowe,
akumulatory i inne;
5) Produktów wykonanych zgodnie ze specyfikacjami Klienta (produktów na zamówienie);
6) Uszkodzeń produktów wynikających z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od
Gwaranta;
7) Wad Produktów, które będą eksploatowane przez ponad 4000 godzin rocznie;
8) Wad Produktów, które nie były zainstalowane i/lub używane zgodnie z przeznaczeniem;
9) Wad Produktów, które powstały wskutek ingerencji w Produkt podjętych przez Klienta
we własnym zakresie;
10) Wad Produktów spowodowanych działaniem soli lub innych czynników powodujących
korozję.
§5
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Dokumencie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby
Gwaranta.
3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

