
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

                                                                             WARUNKI GWARANCJI 

 

Niniejszy dokument określa zasady i warunki gwarancji udzielanej przez producenta ( Gwarancja) na 
produkty(Produkt) Cramer. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zobowiązań wynikających z 
gwarancji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest Cramer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 
W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa niniejsza gwarancja i określone w niej środki zaradcze 
zastępują wszelkie inne gwarancje, środki zaradcze i warunki (ustne, pisemne , wyraźne lub dorozumiane). 
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o 
rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 
 

Czas obowiązywania gwarancji: 
 
Konsument / użytkowanie prywatne 
 

• Maszyny akumulatorowe i ładowarki  36 miesięcy 

• Akumulatory  24 miesiące 

• Maszyny spalinowe(z wyłączeniem silników)  24 miesiące 
 
Profesjonalista / użytkowanie komercyjne 
 

• Maszyny akumulatorowe i ładowarki  12 miesięcy 

• Akumulatory  12 miesięcy 

• Maszyny spalinowe(z wyłączeniem silników)  12 miesięcy 
 

Zastosowanie 

Użytkowanie komercyjne ma miejsce gdy Produkt został zakupiony(faktura VAT) i jest używany przez firmę,  
organizację lub jakąkolwiek inną osobę prawną. 
Korzystanie z produktu przez konsumenta ma miejsce gdy Produkt jest nabywany i używany przez osobę 
prywatną. 
Produkty zakupione w celu wypożyczania nie są objęte niniejszą Gwarancją.  
Jeżeli nastąpiło przeniesienie własności Produktu (sprzedaż na rynku wtórnym) Gwarancja automatycznie 
wygasa. 
Gwarancja rozpoczyna się w dniu zakupu Produktu i musi być potwierdzona dokumentem sprzedaży  
(faktura lub paragon) zawierającym nr seryjny Produktu. 
 

Ochrona gwarancyjna i wyłączenia 

Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę dowolnej części produktu, w której stwierdzono wadę 
materiałową lub montażową nie będącą wynikiem nieprawidłowej eksploatacji. Gwarancja nie obejmuje 
części ulegających normalnemu zużyciu (w tym, ale nie wyłącznie , normalnego blaknięcia malowanych lub 
powlekanych powierzchni, ścierania i innego naturalnego zużycia) w czasie obowiązywania Gwarancji. 

Naprawy i/lub wymiany części/Produktu w okresie gwarancji wykonywane będą bezpłatnie. Wymienione w 
ramach naprawy gwarancyjnej części/Produkty stają się automatycznie własnością gwaranta i nie będą 
zwracane. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

Wszystkie części i Produkty wymienione w ramach Gwarancji będą traktowane jako część oryginalnego 

Produktu i będą objęte Gwarancją do dnia zakończenia pierwotnego okresu Gwarancji. 

Gwarancja nie obowiązuje w przypadku : 

- niewłaściwego sposobu użytkowania Produktu (jak np. przeciążenie) 
- stosowania nieoryginalnych części zamiennych i akcesoriów 
- narażenia Produktu na działanie sadzy ,dymu, środków chemicznych, ptasich odchodów,wody,materiałów    
  lub środowisk korozyjnych.  
- kolizji ,zaniedbania, niewłaściwego użycia , zamontowania nieodpowiednich części lub osprzętu 
- nieprawidłowego podłączenia Produktu do źródła zasilania lub wykorzystywania niewłaściwego napięcia, 
  natężenia czy paliwa 
- uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku nieprawidłowej obsługi technicznej i konserwacji 
- użycia Produktu przez użytkownika w sposób inny niż opisany w instrukcji obsługi 
- dokonania jakichkolwiek zmian i modyfikacji Produktu 
- zatarcia lub usunięcia oryginalnych oznaczeń Produktu i braku oznaczenia CE 
 

Ponadto Gwarancja nie obejmuje : 
 
-  części i podzespołów podlegających naturalnemu zużyciu takich jak np.: opony,łożyska,przewody,paski, 
   ostrza,głowice,żyłki i inne elementy tnące,worki,kosze,szczotki,uchwyty,prowadnice,filtry,świece itp. 
- czyszczenia, regulacji i regularnej obsługi technicznej(jak np.: ostrzenie elementów tnących,regualcja  
  pasków,przewodów,smarowanie itp.) 
- uszkodzeń mechanicznych części i elementów szczególnie narażonych na takie uszkodzenia (np.:dysze,  
  listwy zgarniające i wirniki dmuchaw i odkurzaczy,noże i obudowy agregatów koszących,ostrza i wałki  
  wertykulatorów).Gwarancją nie jest również objęte ścieranie takich elementów będące wynikiem  
  uderzeń. 
 

Akumulatory : 
 
- Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne 
- Akumulator podlega normalnemu zużyciu i jego zdolność do magazynowania energii zmniejsza się 
  z upływem czasu 
 

Części zamienne : 
 
- Okres Gwarancji na części zamienne wynosi 6 miesięcy 
- Gwarancja nie dotyczy części użytych do napraw gwarancyjnych i części podlegających naturalnemu 
  zużyciu  
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń części spowodowanych nieprawidłowym montażem 
 

Informacje dodatkowe : 
 
- w okresie Gwarancji wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowane serwisy Cramer. 
  Naprawa wykonana przez serwis nieautoryzowany powoduje utratę Gwarancji 
- dostarczając Produkt do serwisu użytkownik zobowiązany jest zapewnić, że Produkt jest przygotowany i 
  zapakowany w bezpieczny sposób oraz że nie zawiera substancji niebezpiecznych. 
- z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Gwarancji i w maksymalnym zakresie dozwolonym 
  przez prawo,gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie,szczególne,przypadkowe 
  i inne szkody wynikające z naruszenia warunków Gwarancji,w tym,ale nie wyłącznie,utratę możliwości  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

  korzystania,utratę rzeczywistych lub przewidywanych przychodów(w tym przychodów z kontraktów), 
utratę przewidywanych oszczędności,utratę szans rynkowych,utratę reputacji lub jakąkolwiek pośrednią 
lub wynikową stratę lub szkodę,niezależnie od tego w jaki sposób zostały spowodowane(w tym także w 
wyniku wymiany części lub Produktu). 
Powyższe ograniczenie nie dotyczy roszczeń z tytułu śmierci lub obrażeń ciała, ani odpowiedzialności 
ustawowej za działania umyślne i rażące zaniedbania i/lub zaniechania. 
- Powyższe warunki Gwarancji obowiązują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
   
 
 
    
 


