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1. Zastosowanie i obowiązywanie  <}0 

>  
Niniejsza polityka gwarancyjna i nasze warunki (jak określono na 
stronie https://www.fossanalytics.com/en/news-
articles/policies/terms-and-polices), „Warunki” wraz z konkretnym 
zamówieniem stanowią umowę pomiędzy wystawiającą fakturę 
firmą FOSS a klientem składającym zamówienie po potwierdzeniu 
zamówienia przez FOSS. 
Regulamin obowiązuje dla wszystkich zakupów, najmów lub 
przypadków licencjonowania następujących: (i) urządzeń FOSS, 
części zamiennych i części eksploatacyjnych FOSS (zwanych dalej 
łącznie „Produktami”), (ii) usług cyfrowych FOSS („Usługi 
Cyfrowe”) (zgodnie ze specyfikacją dostępną pod adresem 
http://www.fossanalytics.com/digital-services-documents)   
(iii) usług konserwacji prewencyjnej oraz doraźnej FOSS („Usługi”) 
(zgodnie ze specyfikacją dostępną pod adresem 
www.fossanalytics.com/PMA (“Specyfikacja Usług”), oraz (iv) 
rozwiązań kompleksowych firmy FOSS (jak np. usługa 
SmartCareTM ) (“Rozwiązania Kompleksowe”) (zgodnie z definicją 
dostępną pod adresem 
http://www.fossanalytics.com/en/support/smartcare).   
 
Niniejszy Regulamin stanowić będzie całość umowy zawartej 
pomiędzy klientem a firmą FOSS w przedmiocie opisanym w 
niniejszym dokumencie, o ile nie stwierdzono inaczej w formie  
pisemnej.  
   
2. Wstęp  
Niniejsza polityka gwarancyjna dotyczy urządzeń, części 
zamiennych, części eksploatacyjnych, oprogramowania i usług 
FOSS i wchodzi w życie z dniem 1 czerwiec 2022. Niniejsza 
gwarancja obejmuje wszystkie urządzenia przez pełen okres 
obowiązywania.  
  
3. Gwarancja na urządzenia  
Firma FOSS gwarantuje, że urządzenia są zgodne ze specyfikacją  
opublikowaną przez FOSS, a także że są wolne od wad 
materiałowych i wykonawczych, jak następuje:   
  
Urządzenia nowe: Przez okres 365 dni od daty instalacji lub przez 
okres 425 dni od daty na fakturze, zależnie od tego, która z nich jest 
wcześniejsza.   
  
Urządzenia odnowione: Przez okres 180 dni od daty na fakturze.  
  
Jeżeli firma FOSS dokonuje naprawy gwarancyjnej, wymieniane 
części mogą zostać zastąpione częściami nowymi lub odnowionymi, 
wedle uznania firmy FOSS. Naprawione lub wymienione urządzenia 
lub części zostają objęte gwarancją obowiązującą do końca okresu 
obowiązywania pierwotnej gwarancji jak wskazano powyżej. 
Naprawa lub wymiana w żadnym wypadku nie przedłuża okresu 
obowiązywania gwarancji.   
  
4. Gwarancja na części 
Oprócz powyższego, firma FOSS gwarantuje, że części 
instalowane przez FOSS lub autoryzowanego przedstawiciela  lub 
agenta FOSS są zgodne ze specyfikacją opublikowaną przez 
FOSS, a także że są wolne od wad materiałowych i 
wykonawczych, jak następuje:  
  
Zakupione części nowe: Przez okres 365 dni od daty instalacji lub 
przez okres 425 dni od daty na fakturze, zależnie od tego, która z 
nich jest wcześniejsza.   
  
Zakupione części odnowione: Przez okres 180 dni od daty na 
fakturze  
 
Jeżeli firma FOSS dokonuje naprawy lub wymienia jakąś część na 
gwarancji, taka część może zostać wymieniona na nową lub 
odnowioną część wedle uznania FOSS.  
 

 
Naprawiona lub wymieniona część zostaje objęta gwarancją 
obowiązującą do końca okresu obowiązywania pierwotnej gwarancji 
jak wskazano powyżej. Naprawa lub wymiana w żadnym wypadku 
nie przedłuża okresu obowiązywania gwarancji.   

 
5. Gwarancja na elementy eksploatacyjne  
Firma FOSS gwarantuje, że materiały eksploatacyjne dostarczane 
przez firmę FOSS są zgodne ze specyfikacją  opublikowaną przez 
FOSS, a także są wolne od wad materiałowych i wykonawczych do 
(i) końca wskazanego okresu “wygaśnięcia gwarancji” lub (ii) przez 
90 dni od daty na fakturze, w zależności od tego, która z powyższych 
okoliczności zachozi później  

  
6. Gwarancja na oprogramowanie i usługi cyfrowe  
Firma FOSS gwarantuje, że oprogramowanie standardowe oraz 
Usługi Cyfrowe będą zgodne ze specyfikacją opublikowaną przez 
FOSS oraz wszelką dołączoną dokumentacją dla użytkownika przez 
okres 365 dni od daty na fakturze. Wszelkie specjalnie 
dostosowywane oprogramowanie oraz oprogramowanie 
zewnętrzne, a także wersje beta i przedpremierowe 
oprogramowania i Usług Cyfrowych są dostarczane “w stanie 
zastanym” bez gwarancji jakiegokolwiek typu, w tym gwarnacji 
przydatności handlowej, przydatności do użycia oraz braku 
naruszenia praw własności intelektualnej stron trzecich. Wszelkie 
gwarancje zawarte we wszelkich umowach licencyjnych w zakresie 
oprogramowania zawartych pomiędzy firmą FOSS a klientem mają 
pierwszeństwo and niniejszą gwarancją na oprogramowanie.  

  
7. Gwarancja serwisowa   
Urządzenia i części objęte gwarancją: FOSS zapewnia serwis bez 
opłat w okresie obowiązywania gwarancji. Urządzenia i części z 
wygasłą gwarancją: FOSS zapewnia serwis według kosztu obsługi 
i materiałów.Firma FOSS gwarantuje, że wszystkie usługi 
serwisowe będą realizowane w sposób profesjonalny i rzetelny 
oraz zgodnie ze standardami branżowymi. Gwarancyjne usługi 
serwisowe mogą być realizowane 1) u klienta, 2) w ramach 
samodzielnej wymiany ze wsparciem FOSS lub 3) w punkcie 
serwisowym FOSS, wedle uznania firmy FOSS.  

  
8. Wyjątki od gwarancji  
Zawarte w niniejszym dokumencie gwarancje firmy FOSS nie 
obejmują awarii wynikających z: (i) normalnego zużycia, 
wypadków, nieprawidłowej obsługi lub wszelkich innych 
przypadków obsługi w sposób niezgodny z dokumentacją firmy 
FOSS lub praktyką branżową; (ii) niezapewnienia przez klienta 
zasilania, powietrza, materiałów, warunków przechowywania lub 
środowiska pracy zgodnego z dokumentacją firmy FOSS lub 
praktyką branżową; (iii) braku zachowania zgodności z 
procedurami konserwacyjnymi określonymi w dokumentacji firmy 
FOSS i przekazanymi wytycznymi; (iv) naprawami 
przeprowadzanymi przez podmioty inne niż firma FOSS lub jej 
upoważnieni przedstawiciele; (v) przypadków używania lub 
kontaktu objętych gwarancją produktów lub ich części z wszelkimi 
urządzeniami, częściami, materiałami lub materiałami 
eksploatacyjnymi, które nie są dystrybuowane, produkowane lub 
nie zostały zatwierdzone przez firmę FOSS; lub (vi) wszelkich 
modyfikacji objętych gwarancją produktów, które nie zostały 
zatwierdzone przez firmę FOSS.   

  
9. Wyłączenie odpowiedzialności gwarancyjnej  
Niniejsza polityka gwarancyjna wskazuje wyłączne dostępne 
klientowi środki zaradcze oraz wyłączną odpowiedzialność firmy 
FOSS za jakiekolwiek naruszenia niniejszej polityki gwarancyjnej. 
Zawarte tu gwarancje zastępują wszelkie inne gwarancje wyrażone 
lub domniemane, w tym między innymi domniemane gwarancje 
przydatności handlowej oraz przydatności do określonego sposobu 
użycia. Wszelkie modyfikacje niniejszej polityki gwarancyjnej nie 
będą obowiązywać firmy FOSS o ile nie zostaną sporządzone w 
formie pisemnej oraz w formie umowy zawartej z uprawnionym do 
tego przedstawicielem handlowym firmy FOSS. 
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