
 
  
 
  

 
GLOBALNY DZIAŁ PRAWNY FIRMY FOSS WER. 3.0 (czerwiec 2020)   Strona1 z 1 

GLOBALNA POLITYKA GWARANCYJNA FIRMY FOSS 
 
 
1. Wstęp 
Niniejsza polityka gwarancyjna ma zastosowanie do urządzeń, 
części, materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania i usług firmy 
FOSS i obowiązuje od 1czerwca 2020 roku Niniejsza gwarancja 
towarzyszy urządzeniu przez cały okres gwarancyjny. 
 
2. Gwarancja na urządzenia 
Firma FOSS gwarantuje, że urządzenia będą zgodne z 
opublikowanymi przez firmę FOSS specyfikacjami oraz wolne od 
wad materiałowych i wykonania zgodnie z poniższym:  
 
Urządzenia nowe: Przez okres 365 dni od daty wystawienia faktury.  
 
Urządzenia zregenerowane: Przez okres 180 dni od daty 
wystawienia faktury. 
 
W przypadku naprawy urządzenia przez firmę FOSS w ramach 
gwarancji odpowiednie części mogą zostać wymienione na części 
nowe lub zregenerowane wedle uznania firmy FOSS. Naprawione 
lub wymienione urządzenie lub część będą objęte gwarancją do 
końca ustalonego wyżej pierwotnego okresu gwarancyjnego i żadna 
naprawa ani wymiana tego okresu nie przedłuża.  
 
3. Gwarancja na części  
Firma FOSS gwarantuje, że części zainstalowane przez firmę 
FOSS lub autoryzowanych przedstawicieli bądź agentów będą 
zgodne z opublikowanymi przez firmę FOSS specyfikacjami oraz 
wolne od wad materiałowych i wykonania zgodnie z poniższym: 
 
Części nowe: Przez okres 365 dni od daty wystawienia faktury.  
 
Części zregenerowane: Przez okres 180 dni od daty wystawienia 
faktury. 
 
4. Gwarancja na materiały eksploatacyjne 
Firma FOSS gwarantuje, że materiały eksploatacyjne będą zgodne 
z opublikowanymi przez firmę FOSS specyfikacjami oraz wolne od 
wad materiałowych i wykonania do wystąpienia późniejszego z 
następujących zdarzeń: (i) upływu „daty ważności” lub (ii) upływu 
90 dni od daty wystawienia faktury. 
 
5. Gwarancja na oprogramowanie i usługi cyfrowe 
Firma FOSS gwarantuje, że standardowe oprogramowanie i usługi 
cyfrowe będą działać zasadniczo zgodnie opublikowaną przez firmę 
FOSS specyfikacją oraz wszelką towarzyszącą im dokumentacją 
użytkownika przez okres 365 dni od daty wystawienia faktury. 
Wszelkie indywidualnie dostosowane oprogramowanie lub 
oprogramowanie innych producentów, wersje beta i wersje 
przedpremierowe oprogramowania lub usług cyfrowych są 
dostarczane bez żadnej gwarancji, w tym gwarancji wartości 
handlowej, przydatności do określonego celu ani nienaruszenia 

praw własności intelektualnej osób trzecich. Każda gwarancja na 
oprogramowanie wyrażona w dowolnej umowie udzielenia licencji 
na oprogramowanie zawartej między firmą FOSS a klientem ma 
pierwszeństwo przed niniejszą gwarancją na oprogramowanie. 
 
6. Gwarancja serwisowa  
Do urządzeń i części objętych gwarancją: firma FOSS zapewnia 
nieodpłatne usługi serwisowe przez obowiązujący okres gwarancji. 
 
Do urządzeń i części, których okres gwarancji upłynął: firma FOSS 
zapewnia usługi serwisowe rozliczane na podstawie czasu pracy i 
kosztu materiałów. 
 
Firma FOSS gwarantuje, że wszystkie usługi serwisowe będą 
wykonywane w sposób fachowy i rzetelny zgodnie z normami 
branżowymi. Serwis gwarancyjny może być świadczony, wedle 
uznania firmy FOSS, 1) u klienta, 2) w formie samodzielnej wymiany 
przy wsparciu firmy FOSS lub 3) w punkcie serwisowym firmy 
FOSS. 
 
7. Wyjątki gwarancyjne 
Gwarancje udzielone w niniejszym dokumencie przez firmę FOSS 
nie obejmują awarii wynikających z: (i) normalnego zużycia, 
wypadku, nieprawidłowego użytkowania lub każdego innego użytku 
niezgodnego z dokumentacją firmy FOSS lub praktyką 
przemysłową; (ii) niezdolności klienta do zapewnienia dopływu 
prądu, powietrza, części eksploatacyjnych, warunków 
przechowywania lub środowiska roboczego zgodnego z 
dokumentacją firmy FOSS lub praktyką przemysłową; (iii) 
nieprzestrzegania procedur konserwacyjnych opisanych w 
dokumentacji i wytycznych firmy FOSS; (iv) napraw lub usług 
serwisowych innych podmiotów niż firma FOSS lub jej autoryzowani 
przedstawiciele; (v) używania lub kontaktu produktów objętych 
gwarancją lub jakiejkolwiek ich części z jakimkolwiek urządzeniem, 
częścią, materiałami lub częściami eksploatacyjnymi, których firma 
FOSS nie wyprodukowała, nie wprowadziła na rynek lub nie 
zatwierdziła; (vi) wszelkich modyfikacji produktów objętych 
gwarancją niezatwierdzonych przez firmę FOSS.  
 
8. Zastrzeżenie gwarancyjne 
Niniejsza polityka gwarancyjna opisuje wyłączne środki prawne 
klienta oraz wyłączne zobowiązanie firmy FOSS w przypadku 
naruszenia niniejszej polityki gwarancyjnej. Zawarte w niniejszym 
dokumencie gwarancje zastępują wszystkie inne gwarancje, 
wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane 
gwarancje wartości handlowej i przydatności do określonego celu. 
Wszystkie zmiany w niniejszej polityce gwarancyjnej muszą być 
sporządzone na piśmie i podpisane w formie kontraktu przez 
autoryzowanego przedstawiciela handlowego firmy FOSS, aby były 
dla niej wiążące.

 


