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nr dokumentu zakupu  

data zakupu  

nazwa produktu  

model  

numer seryjny urządzenia  

 

  

Okres gwarancji:   

− 24 miesiące na towar zakupiony przez Konsumenta w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego 

− 12 miesięcy na towar zakupiony przez inne podmioty 

Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie za pomocą pobranego ze strony internetowej www.airpress.com.pl 

aktualnego formularza reklamacyjnego, wypełniając wszystkie jego pola. Do zgłoszenia należy dołączyć 

dokument potwierdzający zakup oraz wypełnioną Kartę Gwarancyjną. 

 

 

 

 

 

 

pieczęć sklepu i podpis sprzedawcy  

 

 

AIR PRESS Elżbieta Wanik, Bogdan Wanik 

Spółka Jawna z siedzibą w Opolu, producent i 

dystrybutor urządzeń ratowniczych udziela 

gwarancji jakości zakupionego sprzętu na 

niniejszych zasadach ogólnych. 

 

http://www.airpress.com.pl/
http://www.airpress.com.pl/


 

 

I. Zasady ogólne gwarancji oraz definicje 

 

1. Karta Gwarancyjna – dokument zawierający niniejsze Warunki Gwarancji wraz z załączonym wykazem punktów serwisowych 

2. Gwarant - Air Pres Elżbieta Wanik, Bogdan Wanik Spółka Jawna z siedzibą w Polsce, 45-841 Opole ul. Pisankowa 1 (dalej zwana Air 

Press), udziela gwarancji jakości na sprzedany towar zgodnie w warunkami zawartymi w niniejszej Karcie Gwarancyjnej. Karta 

gwarancyjna musi być wypełniona przez Air Press, ostemplowana i podpisana. Kartę gwarancyjną otrzymuje kupujący wraz z 

wydaniem towaru. Wzór karty gwarancyjnej oraz warunków znajdują się na stronie internetowej www.airpress.com.pl  

3. Kupujący – nabywca towaru, konsument, osoba fizyczna lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który wraz w wydaniem 

towaru może żądać przekazania karty gwarancyjnej wypełnionej przez Air Press zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży (dalej 

zwanymi OWS) oraz ewentualnymi innymi uzgodnieniami, nabywający w ten sposób uprawnienia z Gwarancji. Uprawniony 

i korzystający z niniejszej gwarancji oświadcza, że zapoznał się z jej warunkami i akceptuje jej treść. 

4. Gwarancja – uprawnienia oraz obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji oraz przepisów Kodeksu Cywilnego. 

Gwarancja obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozszerzenie gwarancji na terytorium innych państw wymaga pisemnego 

potwierdzenia przez Gwaranta. 

5. Towar – także urządzenie lub produkt, oznacza przedmiot ruchomy opisany w sposób jednoznaczny, w szczególności poprzez 

oznaczone na tabliczce znamionowej: nazwę, model, numer seryjny, które zostały wyszczególnione w Karcie Gwarancyjnej oraz rzecz 

wolną od wad, którą uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast wadliwego sprzętu.  

6. Punkt serwisowy – siedziba bądź mobilny przedstawiciel Air Press lub inny wskazany pisemnie Kupującemu przez Air Press punkt 

napraw. Aktualne adres oraz dane kontaktowe do Air Press znajdują się  na stronie internetowej www.airpress.com.pl  

7. Naprawa – zespół specjalistycznych czynności zmierzających do usunięcia wady towaru objętego Gwarancją wykonywane wyłącznie 

przez Punkt Serwisowy na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego otrzymanego w postaci formularza reklamacyjnego. Aktualny 

formularz jest dostępny do pobrania ze strony www.airpress.com.pl . Określenie to nie obejmuje czynności związanych z regulacją, 

instalacją oraz konserwacją Urządzenia przewidzianych w jego instrukcji obsługi i eksploatacji. 

8. „Istotna Naprawa” – naprawa polegająca na wymianie głównego elementu urządzenia, np. korpusu lub ramy, na które została 

naniesiona tabliczka znamionowa z numerem seryjnym. 

 

II. Przedmiot Gwarancji 

 

1. Gwarancja dotyczy urządzenia wymienionego i oznaczonego w Karcie Gwarancyjnej. Okres obowiązywania gwarancji liczony jest od 

dnia zakupu urządzenia i wynosi: 

− 24 miesiące na towar zakupiony przez Konsumenta w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego 

− 12 miesięcy na towar zakupiony przez inne podmioty 

Kupujący pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Gwaranta podpisuje oświadczenie określające cel nabycia urządzenia. W przypadku 

złożenia przez Kupującego oświadczenia niezgodnego z rzeczywistym stanem rzeczy okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. 

2. Air Press odpowiada wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu lub wynikających z błędów technologicznych w 

czasie produkcji i/lub montażu.  

3. Gwarancja obejmuje:  

− wady ukryte urządzenia, które nie mogły być dostrzeżone przy zakupie 

− trwałość konstrukcji poszczególnych elementów 

− jakość wykończenia elementów (wymiary, wzajemne dopasowanie elementów) 

− wady w funkcjonowaniu mechanizmów 

 

 

III. Warunki gwarancji  

 

1. Warunkiem objęcia towaru gwarancją jest przestrzeganie przez Kupującego zasad i zaleceń dotyczących transportu, 

przechowywania, montażu, użytkowania, eksploatacji i konserwacji urządzenia zawartych w instrukcji obsługi i eksploatacji.  

2. W celu skorzystania z uprawnień z Gwarancji należy zgłosić fakt ujawnienia wady towaru za pomocą prawidłowo wypełnionego 

Formularza Reklamacyjnego dostępnego do pobrania w aktualnej wersji na stronie www.airpress.com.pl . Do zgłoszenia należy 

dołączyć prawidłowo wypełnioną Kartę Gwarancyjną oraz dokument potwierdzający zakup. 

3. Formularz Reklamacyjny wraz z załącznikami należy złożyć formie pisemnej w siedzibie Air Press. Dopuszcza się przesłanie 

dokumentów drogą elektroniczną w formacie .pdf lub .jpg na adres info@airpress.com.pl, o ile Kupujący nie później, niż wraz z 

dostarczeniem towaru do Punktu Serwisowego przedstawi ich oryginalne wersje. 

4. Wady Urządzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie na koszt Air Press w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 

daty pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego. Termin realizacji gwarancji może ulec wydłużeniu w przypadku 

konieczności importu części zamiennych od zagranicznych dostawców. Wydłużenie terminu nie może stanowić podstawy do żądania 

udostępnienia urządzenia zastępczego. 

http://www.airpress.com.pl/
http://www.airpress.com.pl/
http://www.airpress.com.pl/
http://www.airpress.com.pl/
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5. Kupujący traci wszelkie uprawnienia wynikające z Gwarancji w przypadku: 

– przedłożenia Karty Gwarancyjnej nie podpisanej i nie opatrzonej pieczęcią firmową sprzedawcy oraz nie zawierającej daty sprzedaży 

urządzenia 

– braku dowodu zakupu 

– przedłożenia nieczytelnego dowodu zakupu 

– zgłoszenia reklamacyjnego urządzenia pozbawionego tabliczki znamionowej lub cech umożliwiających jego jednoznaczną 

identyfikację.  

6. Air Press zastrzega sobie możliwość wyboru miejsca naprawy usterki: w miejscu zainstalowania Urządzenia lub w Punkcie 

Serwisowym. W drugim przypadku Uprawniony z gwarancji powinien dostarczyć (na koszt Gwaranta i po uprzednim uzgodnieniu) 

odpowiednio zabezpieczony na czas transportu Produkt we wskazane miejsce wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3 powyżej. 

7. W ramach uznanej gwarancji Gwarant ma obowiązek naprawić wadliwe Urządzenie, natomiast w przypadku gdy usunięcie wady nie 

będzie możliwe Gwarant może według swojego wyboru: dokonać wymiany Urządzenia na co najmniej równoważne wolne od wad 

albo zwrócić Uprawnionemu z Gwarancji zapłaconą cenę, z równoczesnym obowiązkiem zwrotu przez Uprawnionego z Gwarancji 

wadliwego urządzenia Gwarantowi. 

8. Uznanie Gwarancji wydłuża jej bieg o czas od przesłania formularza reklamacyjnego do dnia usunięcia wady produktu oraz biegnie 

od nowa w zakresie i w odniesieniu do wymienionych elementów. W przypadku „Istotnej Naprawy” termin Gwarancji biegnie od 

początku na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.  

 

 

IV. Przypadki nie objęte gwarancją i wykluczenia 

 

1. Gwarancją nie są objęte: 

− uszkodzenia spowodowane bezpośrednio lub pośrednio nieprzestrzeganiem instrukcji transportu, przechowywania, 

montażu, użytkowania, eksploatacji i konserwacji urządzenia, a także powstałe na skutek nieprawidłowej jego konserwacji 

− mechaniczne uszkodzenia Urządzenia wywołane czynnikami zewnętrznymi i wywołane nimi usterki 

− uszkodzenia spowodowane przez zanieczyszczenia fizyczne i chemiczne dostarczone wraz powietrzem chłodzącym albo płynami 

eksploatacyjnymi 

− Urządzenia, w których stwierdzono zmiany konstrukcyjne lub przeróbki wykonane przez inne niż Gwarant osoby 

− części Urządzenia ścierające się i zużywające się w trakcie normalnej eksploatacji 

− materiały i części eksploatacyjne wymienione w instrukcji obsługi i eksploatacji jako podlegające okresowej wymianie 

− uszkodzenia Urządzenia powstałe w trakcie transportu z Air Press do Kupującego, jeśli Kupujący odebrał od firmy transportowej 

towar bez zastrzeżeń (bez stwierdzenia uszkodzenia opakowania i spisania w obecności kuriera protokołu szkody lub przedstawiciela 

Air Press) 

− wady ukryte, jeśli w ciągu 7 dni od dnia odbioru Uprawniony z Gwarancji nie zgłosił stwierdzenia wady ukrytej do Air Press.  

− uszkodzenia Urządzenia powstałe w trakcie jego dostarczania przez Uprawnionego z Gwarancji Punktowi Serwisowemu w 

następstwie jego nieodpowiedniego zabezpieczenia 

 

2. Niniejsze Warunki Gwarancji ograniczają odpowiedzialność Air Press wyłącznie do wad przedmiotu wymienionego w Karcie 

Gwarancyjnej. Wykluczają jednocześnie odpowiedzialność za dodatkowe okoliczności wynikające z unieruchomienia urządzenia, w 

szczególności takie jak: zatrzymanie linii technologicznych, uszkodzenia lub unieruchomienia urządzeń współpracujących, szkody na 

zdrowiu i mieniu, itp. oraz wszelkie dodatkowe koszty z nimi związane, w tym odpowiedzialność na zasadach ogólnych w odniesieniu 

i w zakresie dopuszczonym przez Art. 473 § 2 Kodeksu Cywilnego. 

 

3. Niniejsze Warunki Gwarancji wyłączają odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi za wady rzeczy, przy czym wyłączenie to nie ma 

zastosowania do Kupujących będących Konsumentami w rozumieniu Art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. 

 

V. Pouczenia 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji maja zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego. 


