
 

 

 

 

 

 

 

 

WARUNKI GWARANCJI –  Wyposażenie Placów Zabaw 

 
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadliwymi podzespołami i/lub defektami produkcyjnymi.  
2. Gwarancja jest ważna przez okres: 36 miesięcy dla elementów drewnianych, 24 miesiące dla elementów metalowych i 
ruchomych (urządzenia fitness, sprężynowce, karuzele, zawiesie huśtawkowe, mechanizm huśtawek ważek), 12 miesięcy na 
materiały stosowane w przykryciach piaskownicy, licząc od daty odbioru z Protokołu odbioru końcowego.  
3.Usługi i produkty wykonywane przez firmę w zakresie projektowania, produkcji, montażu oraz serwisu urządzeń na place 
zabaw dla dzieci objęte są ubezpieczeniem OC z włączeniem OC za produkt. 
4. Gwarancja nie obowiązuje, w przypadku nieprawidłowego tzn. niezgodnego z otrzymaną instrukcją montażu 
urządzeń, wykonanego we własnym zakresie.  
5. Reklamację należy przesłać pisemnie (zgodnie z Zasadami składania reklamacji)  
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji:  
a) będą usunięte przez Producenta w terminie ustalonym przez strony, zwyczajowo nie dłuższym niż 14 dni roboczych 
liczonych od daty zgłoszenia reklamacji do Producenta, chyba, że umowa stanowi inaczej.   
b) będą usunięte przez Przedstawiciela , który wykonał montaż urządzeń, w terminie ustalonym przez strony, 
zwyczajowo nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji do Przedstawiciela, u którego został 
zakupiony sprzęt.   
c) zostaną usunięte po uregulowaniu przez Zamawiającego całości należności z tytułu wykonanych robót.  
7. Gwarancją nie są objęte:  
a) naturalne procesy zachodzące w drewnie i materiałach drewnopochodnych, pęknięcia, odkształcenia, przebarwienia 
koloru, sporadyczny wypływ żywicy, nie stanowiące zagrożenia dla nośności konstrukcji urządzenia;   
b) naturalne zużycia materiałów, zwłaszcza przetarcia ogniw łańcucha i tulejek w częściach stanowiących elementy 
połączeniowe/ruchome, które ulegają naturalnemu zużyciu w wyniku normalnej eksploatacji;   
c) wytarcie powłoki malarskiej w wyniku eksploatacji na elementach drewnianych   
i metalowych;  
d) uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem produktu, niedbałością 
klienta lub stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa;   
e) akty wandalizmu;   
f) mechaniczne uszkodzenia produktów i wywołane nimi wady;  
g) urządzenia, które osoby inne niż Producent lub Przedstawiciel naruszyły lub, w których przeprowadziły przeróbki, zmiany 
lub naprawy bez wcześniejszego zgłoszenia do Przedstawiciela lub Producenta i otrzymania pisemnej akceptacji;   
h) działania spowodowane klęskami żywiołowymi oraz działania siły wyższej;   
i) urządzenia drewniane, których powłoka ochronna nie była odnawiana przez Inwestora przynajmniej raz w ciągu 24 m-cy 
(producenci impregnatów zalecają konserwację drewna raz w roku);   
j) urządzenia zamontowane w sposób niezgodny z instrukcją montażu;  
8. Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono, stają się własnością Producenta.  
9. Wymogiem dochowania ochrony gwarancyjnej jest terminowe wykonywanie corocznych Przeglądów Konserwacyjnych, do 
których dokonania uprawniony jest autoryzowany serwis. Po rocznym przeglądzie i ewentualnym usunięciu usterek lub 
zużytych części, Zamawiający otrzyma potwierdzenie corocznej kontroli urządzeń zabawowych. Przeglądy są odpłatne wg 
cennika serwisowego.  
10. Dopilnowanie terminowego wykonania przeglądu leży w gestii Zamawiającego i/lub Administratora.  
11. W przypadku wykrycia usterki, należy w jak najkrótszym czasie powiadomić serwis oraz zabezpieczyć urządzenie przed 
dalszą eksploatacją do czasu dokonania naprawy.  
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  


