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OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI 

§ 1 Okres gwarancji 

1. Okres gwarancji dla produktów jakim są szafy sterownicze wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży, tj. 

daty stwierdzonej jako data sprzedaży na fakturze lub w umowie, jednak nie dłużej niż 24 m-ce od daty 

wynikającej z numeru sterownicy umieszczonego na naklejce umieszczonej na szafie, jako kod 

miesiąca i roku produkcji. 

2. Okres gwarancji dla towarów, jakimi są elementy automatyki wynosi odpowiednio 24 miesiące od daty 

sprzedaży. Za elementy automatyki rozumie się wszelkie towary dostarczane przez Smart Controls S.C. 

do Klienta z wyłączeniem szaf sterowniczych. 

§ 2 Zakres gwarancji 

1. Klient zobowiązany jest do przesłania elementów podlegających reklamacji do firmy Smart Controls 

S.C. na własny koszt. 

2. W przypadku uznania zasadności Reklamacji, Smart Controls S.C. wymieni szafy sterownicze, 

elementy automatyki lub ich wadliwe części albo naprawi je i odeśle Klientowi bezpłatnie. 

3. Diagnostyka i/lub wymiana zgłoszonych do Reklamacji przez Klienta elementów w miejscu ich 

montażu jest odpłatna. Kwota i czas realizacji usługi jest ustalana indywidualnie. Realizacja usługi jest 

uzależniona od akceptacji sporządzonej przez Smart Controls S.C. i przesłanej do Klienta oferty. 

4. W przypadku wymiany wadliwego produktu na nowy, termin gwarancji biegnie od nowa od momentu 

dostarczenia Klientowi wymienionej lub naprawionej rzeczy. W przypadku wymiany pojedynczej 

części należącej do reklamowanego towaru czas gwarancji biegnie od nowa w odniesieniu do tej części. 

W innych przypadkach – np. gdy reklamacja w zakresie wymiany lub naprawy nie została uznana przez 

Gwaranta albo naprawa nie była istotna bądź konsument żądał od Gwaranta działań innych niż 

wymiana i naprawa – okres trwania gwarancji wydłuża się o czas, przez który Klient nie mógł 

korzystać z towaru w związku ze złożoną reklamacją. 

5. Smart Controls S.C. w przypadku wątpliwości przekazuje wadliwy towar do ekspertyzy producenta. 

Ekspertyza wydana przez producenta jest wiążąca dla Klienta i Smart Controls S.C. 

6. Niniejsze warunki gwarancji wiążą strony wszelkich umów związanych z produktem o ile za zgodą 

Smart Controls S.C. umowa nie stanowi inaczej. 

§ 3 Gwarancją nie są objęte 

1. Części urządzeń ulegające normalnemu zużyciu, materiały eksploatacyjne (uszkodzenia obudowy, 

filtry, uszczelki, żarówki, bezpieczniki, łożyska itp.). 

2. Uszkodzenia niezawinione przez Smart Controls S.C. oraz wady urządzeń powstałe z innych przyczyn 

niż tkwiące w produktach. 

3. Uszkodzenia produktów wynikłe z wpływu otoczenia, niewłaściwego transportu, składowania. 

4. Uszkodzenia mechaniczne wynikające z niewłaściwej obsługi i eksploatacji niezgodnej z 

‚Dokumentacją Techniczno-Ruchową ‚ [dalej: DTR]. 

5. Produkty, których montaż nie był zrealizowany przez wyspecjalizowany serwis lub realizowany był w 

warunkach niezgodnych z DTR. 

6. Produkty, których uruchomienie nie zostało przeprowadzone i udokumentowane protokołem 

uruchomienia przez serwis lub osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 

7. Produkty, w których dokonano modyfikacji, zmiany parametrów pracy, naprawy lub wymiany części 

bez pisemnej zgody Smart Controls S.C.. 

8. Uszkodzenia i wady w obudowie i elementach konstrukcyjnych, które nie mają wpływu na 

funkcjonalność i prawidłową pracę produktów. 

§ 4 Reklamacje 

1. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie lub drogą mailową na adres biuro@smart controls.pl. Smart 

Controls S.C. może w niektórych przypadkach żądać pisemnego potwierdzenia Reklamacji lub ustalać 

telefonicznie pochodzenie i treść Reklamacji, przy czym za datę zgłoszenia przyjmuje się wtedy datę 

pisemnego lub telefonicznego potwierdzenia. 

2. Zgłoszenie reklamacji musi zawierać:  

o typ i numer fabryczny produktu 
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o datę sprzedaży produktu, 

o adres miejsca zamontowania produktu, 

o numer telefonu Klienta, 

o osobę odpowiedzialną u Klienta, 

o opis nieprawidłowej pracy produktu oraz o ile jest to możliwe wskazywać uszkodzone części. 

Brak powyższych danych powoduje pozostawienie Reklamacji bez rozpoznania lub wezwanie Klienta do 

uzupełnienia Reklamacji, przy czym w takim przypadku za datę zgłoszenia uznaje się dzień złożenia 

uzupełnionej Reklamacji. 

§ 5 Świadczenie gwarancyjne 

1. Świadczenia wynikające z niniejszej gwarancji zostaną zrealizowane w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. 

W wyjątkowych wypadkach termin ten może być wydłużony, w szczególności, gdy świadczenie 

gwarancyjne wymaga sprowadzenia części lub podzespołów od poddostawcy oraz w przypadku 

uniemożliwienia pracy serwisu na skutek złych warunków atmosferycznych. O wydłużeniu terminu 

wykonania świadczenia Smart Controls S.C. poinformuje Klienta w zwyczajowo przyjęty sposób. 

2. Części, które serwis wymontuje z urządzenia w ramach świadczenia gwarancyjnego i zastąpi je 

nowymi, przechodzą na własność Smart Controls S.C. Jeżeli nie zostały jeszcze wydane,  Klient 

zobowiązany jest do ich przesłania na swój koszt pod adres wskazany przez Smart Controls S.C. 

3. Koszty wynikłe z powodu nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego lub przerwania pracy serwisu 

na życzenie Klienta ponosi Klient, zgodnie z ceną zawartą w ofercie wykonania usługi. 

4. Smart Controls S.C. ma prawo odmówić wykonania świadczenia gwarancyjnego w przypadku, gdy 

Klient wstrzymuje się z zapłatą za urządzenie lub wcześniejszą usługę serwisową. 

5. W przypadku gdy Klient oczekuje dostarczenia nowej części bez odesłania części reklamowanej,  Smart 

Controls S.C. przed jej wydaniem pobierze kaucję równą wartości nowej części. 

6. Klient zobowiązany jest do współdziałania z pracownikami serwisu przy realizacji świadczenia 

gwarancyjnego poprzez:  

o umożliwienie w odpowiednim czasie dostępu do produktu, 

o przedstawienie dokumentów dostarczonych razem z produktem (karta gwarancyjna, karta 

danych technicznych, DTR), 

o podjęcie działań koniecznych do ochrony osób i rzeczy oraz przestrzeganie przepisów BHP w 

miejscu realizacji świadczenia gwarancyjnego, 

o zapewnienie możliwości rozpoczęcia pracy natychmiast po przybyciu serwisu i jej realizacji 

bez zbędnej zwłoki, 

o nieodpłatne zapewnienie wszelkiej możliwej pomocy przy realizacji świadczenia (np. 

udostępnienie źródła energii elektrycznej lub oświetlenia miejsca realizacji świadczenia). 

7. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania i potwierdzenia wykonania świadczenia 

gwarancyjnego na dokumencie przedstawionym przez Smart Controls S.C. 

8. W przypadku wątpliwości co do jakości lub kompletności wykonania świadczenia gwarancyjnego, 

Klientowi przysługuje prawo złożenia skargi do Smart Controls S.C. pisemnie lub drogą mailową pod 

adres biuro@smartcontrols.pl 

§ 6 Pozostałe postanowienia 

1. W przypadku sprzeczności pomiędzy dokumentacją sprzedaży (oferta Smart Controls S.C., 

zamówienie), a niniejszymi Standardowymi Warunkami Gwarancji dokumentacja sprzedaży ma 

pierwszeństwo. 

2. Smart Controls S.C. nie odpowiada względem Kupującego z przepisów dotyczących rękojmi 

sprzedanych produktów i towarów. 

3. Smart Controls S.C. w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za:  

o wszelkie szkody spowodowane przerwami w pracy produktów w okresie oczekiwania na 

świadczenie gwarancyjne, 

o  wszelkie szkody w innym niż dostarczony przez Smart Controls S.C. produkt majątku Klienta. 

4. Zmiana niniejszych Standardowych Warunków Gwarancji wymaga formy pisemnej w formie nowej 

wersji i nie dotyczy urządzeń sprzedanych przed wejściem w życie nowej wersji. 

5. Do postanowień Gwarancji oraz sposobu ich wykonania, jak i do roszczeń powstałych na jej podstawie 

zastosowanie ma wyłącznie prawo właściwe Państwa siedziby Smart Controls S.C. Wszelkie spory 
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rozstrzygać będzie wyłącznie polski Sąd powszechny, właściwy ze względu na miejsce siedziby Smart 

Controls S.C., według procedury prawa właściwego dla siedziby Sądu. 

6. Niniejsze Standardowe Warunki Gwarancji dotyczą urządzeń sprzedanych po dniu 1 stycznia 2018 

roku. 
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