Gwarancja
1. Sprzedający udziela 36 miesięcznej gwarancji na sprzedawany Produkt liczonej od
dnia zakupu Produktu.
2. Gwarancją objęte są wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących pierwotnie
w sprzedanym Produkcie. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych z innych przyczyn,
w tym w szczególności wad powstałych wskutek: nieprawidłowego użytkowania lub
zastosowania Produktu; nieprawidłowego doboru Produktu do warunków użytkowania;
nieprawidłowego montażu; napraw lub ingerencji dokonanych przez Kupującego bądź
osoby trzecie bez uprzedniej zgody Sprzedającego lub niezgodnie ze wskazówkami
udzielonymi przez Gwaranta; działania siły wyższej.
3. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji na Produkt w przypadku stwierdzenia
modyfikacji Produktu lub śladów ingerencji osób nieuprawnionych.
4. Sprzedający udziela gwarancji, która obowiązuje tylko na terenie Polski. Wywiezienie
Produktu za granicę Polski skutkuje utratą gwarancji. Naprawy gwarancyjne nie będę
wykonywane poza granicą Polski. Wszelkie naprawy nawet w okresie gwarancji
wykonywane poza granicą Polski obciążają Kupującego. W sytuacji, jeżeli Kupujący
chce, aby Sprzedający wykonał naprawę za granicą Polski naprawa taka będzie
naprawą odpłatną w każdym zakresie, w tym odpłatne są części, robocizna, dojazd
i inne.
5. Sprzedający pokrywa koszty dojazdu i odbioru Produktu do 50 km od siedziby firmy
w celu naprawy gwarancyjnej, w przypadku odległości powyżej 50 km koszty transportu
pokrywa Kupujący.
6. Sprzedający nie odpowiada za żadne szkody poniesione przez Kupującego w wyniku
awarii lub niesprawności towaru, w okresie gwarancji i po zakończeniu okresu gwarancji.
7. Gwarancja niniejsza nie obejmuje utraconych korzyści w związku z wadami Produktu
ani zadośćuczynienia za szkody powstałe poza Produktem.
8. Sprzedający nie odpowiada za nie właściwy płyn dezynfekujący.

Dostawa i transport Produktów
1. Dostawa Produktów zostanie zrealizowana w terminie określonym w ofercie lub
potwierdzeniu zamówienia.
2. Termin dostawy może ulec zmianie w przypadku:
a) wstrzymania dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego;
b) opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny;
c) nieudzielenia Sprzedającemu przez Kupującego informacji niezbędnych do realizacji
dostawy;
d) działania siły wyższej.
W takim przypadku termin dostawy ulegnie wydłużeniu o okres występowania takich
okoliczności, z uwzględnieniem czasu koniecznego dla Sprzedającego do wznowienia
dostawy.
3. Koszt i ryzyko transportu Produktów obciąża Kupującego.
4. Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Produktu przechodzą na Kupującego
z momentem wydania mu go przez Sprzedającego.
5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu Produktu dokonać sprawdzenia
zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić
w szczególności: stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru,
a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 3 dni roboczych) zgłosić przewoźnikowi oraz
Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności.
Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.
6. Jeżeli Kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nie przyjęcia
Produktów, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami
magazynowania w wysokości 0,1% wartości sprzedaży za każdy dzień
przechowywania.
7. Jeżeli Kupujący opóźnia się z odbiorem Produktu z magazynu Sprzedającego, o czas
dłuższy niż 7 (słownie: siedem) dni albo nie dokonał w uzgodnionym terminie odbioru
Produktu w innym uzgodnionym miejscu, Sprzedający wezwie Kupującego, do odbioru
Produktu w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania wezwania.
8. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w pkt. 7 Sprzedający jest
uprawniony do oddania Produktu na przechowanie albo do przechowywania towaru we
własnym magazynie, na koszt i ryzyko Kupującego.

