the power of light…

GWARANCJA OGÓLNA
Sprzedawca / Gwarant:

Greenlux Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Mieszka I 66

Kupujący:

Nabywający produkt bezpośrednio od sprzedawcy
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Sprzedawca oświadcza, iż udziela kupującemu 2-letniej gwarancji na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, licząc od daty sprzedaży, obejmującej wady fizyczne produktu - uprawnienie do
reklamowania wyrobu obejmującego wady powstałe z przyczyn w nim tkwiących.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli produkt ma wadę zmniejszającą
jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z
okoliczności lub przeznaczenia, jeżeli produkt nie ma własności, o których zapewnił kupującego.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny.
Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić lub żądać obniżenia ceny, jeżeli sprzedawca
niezwłocznie wady usunie lub wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad. Kupujący nie może
odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy
wolnych od wad uprawnienia kupującego ogranicza się do rzeczy wadliwych.
Wada towaru, która pojawiła się w okresie objętym gwarancją, a która wynika naturalnego
zużycia produktu, nieprawidłowego montażu lub instalacji, z nieprawidłowej eksploatacji bądź
uszkodzenia spowodowanego przez użytkownika albo osoby trzecie, nie rodzi odpowiedzialności
sprzedawcy.
Kupujący traci uprawnienia gwarancyjne jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty
przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w
wypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy
niezwłocznie po jej wykryciu.
Sprzedawca nie pokrywa kosztów wynikających z wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub
usunięcia wady. Kupujący nie może żądać naprawienia szkody poniesionej w skutek istnienia
wady.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym
użytkowaniem lub przechowywaniem produktów przez kupującego oraz za błędy wykonawcze i
projektowe osób trzecich.
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