
WARUNKI GWARANCJI NA PRODUKOWANE 

KONTENERY PRZEZ FIRMĘ EURO – MEGA 
 

1. Poniższe warunki gwarancji dotyczą wszystkich kontenerów sprzedawanych przez firmę 

EURO-MEGA. 

2. Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość lub 

użyteczność przedmiotu umowy. 

3. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 12 miesięcy liczony od daty wydania 

przedmioty umowy. 

4. Gwarancja ważna jest wyłącznie na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad powstałych w wyniku nieprawidłowego 

użytkowania kontenerów oraz nie przestrzegania warunków zawartych w Instrukcji 

Użytkowania Kontenerów. 

6. Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego eksploatacyjnego zużycia poszczególnych 

elementów i podzespołów kontenera, w tym takich części m.in. żarówki, uszczelki, baterie 

itp. 

7. Niniejsza gwarancja nie obejmuje  również wyposażenia kontenerów innych producentów 

które posiadają własną gwarancję . Są to między innymi: klimatyzatory, grzejniki, lampy, 

bojlery na wodę, baterie umywalkowe, stolarka PCV ,rolety, stopy podporowe, zbiorniki na 

szambo,  

8. Odpowiedzialność gwarancyjna Sprzedawcy zostaje wyłączona, jeśli uszkodzenie powstało w 

wyniku skutków oddziaływania na kontener zewnętrznych czynników mechanicznych lub 

chemicznych. 

9. Wszystkie roszczenia gwarancyjne wygasają wraz z upływem określonego powyżej okresu 

gwarancji , oraz w przypadku jakiejkolwiek ingerencji w kontenery. 

10. Wszelkie wykryte wady Zamawiający  jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie po ich 

zauważeniu. Zgłoszenie wady należy dokonać w formie pisemnej na adres Dostawcy; fax 

nr.58 512 47 16 lub poczta elektroniczna biuro@euro-mega.com.pl .Zgłoszenie musi zawierać 

dokładny opis wad wraz ze zdjęciami pokazującymi rodzaj i rozmiar wady oraz dane 

kontaktowe do osoby, z którą ma być uzgadniane i prowadzone dalsze postępowanie 

reklamacyjne. 

11. Dostawca dołoży wszelkich starań aby czynności gwarancyjne zostały podjęte w terminie 72 

godz. ( z wyłączeniem niedziel i świąt ) od daty pisemnego zgłoszenia wady przez 

Zamawiającego. Usunięcie wady będzie dokonane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty 

zgłoszenia. W przypadku gdy usunięcie wady z przyczyn niezależnych bezpośrednio od 

Dostawcy lub wynikających ze specyfiki zaistniałej wady, będzie wymagało dłuższego czasu,  

termin usunięcia wady zostanie ustalony wspólnie przez Strony. 

12. Do czasu ostatecznej zapłaty za przedmiot umowy wszelkie naprawy  i usterki będą usuwane 

przez Zamawiającego lub na jego koszt. 

 

Nazwa odbiorcy : 

 

Data dostawy kontenerów : 

 

Nr. kontenera : 
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