
 

  

WARUNKI GWARANCJI 

Firma Service On Time Sp. z o.o. odpowiada za wady fizyczne i funkcjonowanie dostarczonych 

wyrobów  w okresie gwarancji, który wynosi 24 miesiące na elementy stalowe i 24 miesiące na 

elektronikę i automatykę.  

1. Ujawnione w tym okresie wady uniemożliwiające eksploatację wyrobów zgodnie z ich 

przeznaczeniem (Instrukcja Obsługi) będą usuwane bezpłatnie, w terminie nie dłuższym niż 21 

dni roboczych.  

2. Firma Service On Time Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji tylko wtedy gdy: 

a) wada powstała z przyczyny tkwiącej w sprzedanym wyrobie, 

b) wyrób, na który udzielono gwarancji objęty został serwisem, a płatne przeglądy  
wykonywane będą na zlecenie inwestora nie rzadziej niż 2 razy w roku przez 

autoryzowany serwis Service On Time Sp. z o.o., 

c) wzajemne obowiązki stron wynikające z tytułu sprzedaży zostały spełnione, 
d) w przypadku wykonania montażu przez firmę inną niż Service On Time Sp. z o.o. 

gwarancja obejmuje jedynie wady materiału. 

3. Service On Time Sp. z o.o. przystępuje do usunięcia wady w bramie w 72 godziny od chwili 
przyjęcia pisemnego zgłoszenia wady. W przypadku konieczności wymiany istotnego elementu 

wyrobu lub jego całości usunięcie wady następuje w ciągu 21 dni. 

4. Service On Time Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z braku 
możliwości lub z utrudnienia korzystania z przedmiotu umowy z dniem, w którym powinno 

nastąpić usunięcie wady. 

5. Usunięcie wady następuje według uznania Service On Time Sp. z o.o. w następujący sposób: 
a) naprawę wyrobu wadliwego, 

b) dostarczenie wyrobu wolnego od wad w miejsce wyrobu wadliwego. 

6. Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z tytułu gwarancji Service On Time Sp. z o.o. 

dostarczy zamiast wyrobu wadliwego wyrób wolny od wad okres gwarancji ulega przedłużeniu.  

7. W przypadku naprawy wyrobu wadliwego termin gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy 
 od chwili zgłoszenia wady do jej usunięcia. 

8. Zgłoszenie wady powinno nastąpić w formie pisemnej i przesłane do siedziby firmy mieszczącej  

się w Kamieńcu Ząbkowickim na adres: ul. Kolejowa 44, 57-240 Kamieniec Ząbkowicki lub 
serwis@sot24.com.pl 

9. Service on Time Sp. z o.o. zwolniony jest od udzielonych zobowiązań i gwarancji w następujących 

przypadkach: 
a) dokonywania przez użytkownika zmian konstrukcyjnych bramy;  

b) uszkodzenia mechanicznego bramy wynikłego na skutek niewłaściwej eksploatacji; 

c) powstania wad spowodowanych niewłaściwą lub niezgodną z instrukcją obsługi 
konserwacją; 

d) niewykonania przeglądu okresowego przez autoryzowany serwis Service On Time Sp. 

z o.o. Przeglądy przeprowadza się w odstępach 6 miesięcznych. Przestrzeganie 

terminów przeglądów leży w gestii użytkownika;  
e) nastąpiło naturalne zużycie wyrobu, 

f) Usunięcia lub uszkodzenia tabliczki z numerami fabrycznymi wyrobu. 

10. Data odbioru technicznego: zgodnie z protokołem przekazania do użytkowania.            
 

 

 


