
KARTA GWARANCYJNA



WARUNKI GWARANCJI

1. Sprzedawca udziela gwarancji na okres 30 miesięcy od daty produkcji urządzenia.
2.Realizatorem roszczeń i adresatem oświadczeń gwarancyjnych jest wyłącznie sprzedawca urządzenia. Dane 

teleadresowe sprzedawcy zostają wpisane na karcie gwarancyjnej urządzenia. Wykryte i zgłoszone w okresie 
gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie. 
Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia 
urządzenia do sprzedającego. W przypadku kupujących niebędących konsumentami Beninca Polonia istnieje 
możliwość wydłużenia powyższego okresu w uzasadnionych przypadkach.

3. Producent udziela gwarancji na produkt. Gwarancja nie obejmuje usługi montażu.
4. Naprawą gwarancyjną określa się wykonanie specjalistycznych czynności, których celem jest usunięcie wady 

urządzenia objętego gwarancją. Urządzenia lub podzespoły, w których stwierdzone zostaną braki materiałowe, 
konstrukcyjne lub produkcyjne i z tego powodu działają nieprawidłowo, będą na podstawie opinii serwisu Beninca 
Polonia naprawiane lub wymieniane. Po wykonaniu czynności serwisowych wymienione części stają się 
własnością Beninca Polonia.

5. Gwarancji nie podlegają:
a) uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszelkie inne powstałe wskutek działania lub zaniechania 

użytkownika lub działania siły zewnętrznej (np. zjawisk atmosferycznych, przepięć lub zakłóceń elektrycznych 
bądź elektromagnetycznych);

b) uszkodzenia powstałe w skutek: niewłaściwego montażu (niezgodnego z instrukcją montażu) oraz zastosowania 
niezgodnego z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi; zmian konstrukcyjnych i przeróbek dokonanych przez 
użytkownika lub osoby trzecie; używanie niesprawnych produktów; używanie innego osprzętu niż Beninca';

c) uszkodzenia wynikające z wcześniejszego rozmontowania lub naprawiania przez osoby do tego nieuprawnione;
d) urządzenia z uszkodzoną (niewidoczna data produkcji), zerwaną tabliczką znamionową;
e) wymiany części posiadających określoną żywotność i ulegających naturalnemu zużyciu:
    żarówki, baterie, akumulatory, koła zębate, sprężyny, bezpieczniki, szczotki komutatorowe, itp.
f) uszkodzenia urządzeń wynikające z niewłaściwego doboru względem przeznaczenia lub bramy (wagi, długości 

skrzydła, wymiarów słupka, stopnia intensywności użytkowania, itp.)
6. Gwarancja obejmuje produkty zamontowane przez firmę monterską posiadającą aktualny certyfikat z odbytego 

szkolenia technicznego przeprowadzonego przez Beninca Polonia.
7. W przypadku dokonania 3 nieskutecznych napraw gwarancyjnych tego samego rodzaju kupującemu przysługuje 

prawo wymiany wadliwego elementu na nowy. W przypadku zakupu kilku urządzeń w jednym zestawie, 
możliwość wymiany dotyczy tylko tego urządzenia, którego trzykrotne naprawy okazały się nieskuteczne.

8. Firma Beninca Polonia nie ponosi kosztów związanych z demontażem, montażem oraz przewozem uszkodzonych 
produktów.

9. Na potrzeby uniknięcia trudności z ustaleniem uprawnień i zakresu gwarancji oraz ustalenia osób uprawnionych 
oraz zobowiązanych z tytułu gwarancji uprawniony powinien zachować dowód zakupu, zaś treść karty 
gwarancyjnej powinna zawierać następujące dane: stempel sprzedawcy, opisany model urządzenia objętego 
gwarancją oraz numer seryjny tego urządzenia. Uprawiony powinien zachować także kopię certyfikatu z odbytego 
szkolenia należącą do firmy monterskiej, która dokonała instalacji urządzenia (certyfikat, o którym mowa w 
punkcie 6 powyżej). 

10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o 
rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

11. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w 
razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu 
rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia 
odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu 
na ich wykonanie.

Szanowni Państwo

Dziękujemy za zakup produktu BENINCA i gratulujemy trafnego wyboru.                      
Beninca Polonia Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie urządzenia objętego poniższą gwarancją 
zgodnie z warunkami technicznymi i z zachowaniem zasad eksploatacyjnych zawartych w 
instrukcji obsługi. Informujemy, że bezawaryjną pracę urządzenia zapewnia wykonanie poprawnej 
instalacji zgodnej z instrukcją montażową, prawidłowe użytkowanie zgodne z instrukcją obsługi 
oraz przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych urządzenia.



Data sprzedaży, numer faktury, numer seryjny,  
pieczęć i podpis sprzedawcy.

Imię, nazwisko i adres kupującego.

Oświadczam, że warunki gwarancji są mi znane oraz 
potwierdzam, że zostałem poinformowany o bezpiecznym 
użytkowaniu urządzenia.

Podpis kupującego.

TABELA NAPRAW I PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

PIECZĘĆ FIRMY I 
PODPIS 

ZAKRES PRZEPROWADZONYCH 
NAPRAWDATA

Numer certyfikatu, podpis montażysty oraz 
data montażu.
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BENINCA POLONIA Sp. z o.o. 
ul. Holenderska 1

05-152 Czosnów (Warszawa)
Tel. 022-723-90-99; 723-91-01; 

e-mail: biuro@beninca.pl 
www.beninca.pl

BENINCA HOLDING na rynku od prawie 40lat.
W skład HOLDINGU wchodzi 6  fabryk:

BENINCA
Automatyka do bram wjazdowych
Automatyka do bram garażowych

Szlabany drogowe

CAB
Siłowniki hydrauliczne

Siłowniki do okien
Siłowniki do krat rolowanych

Siłowniki do rolet i markiz

RISE
Słupki parkingowe wysuwane z ziemi

Słupki parkingowe ręczne i stałe
Furty, Tripody

Akcesoria architektury miejskiej

BYOU
Automatyka do samodzielnego montażu

Bezpieczeństwo użytkowania
Oszczędność energii w fazie czuwanie

Film montażowy DVD do każdego zestawu

HI MOTIONS
Akcesoria do produkcji bram wjazdowych

Zawiasy, rolki, odboje
Profile i wózki do bram samonośnych

MYONE
Wysokiej jakości automatyka do drzwi 

przesuwnych i skrzydłowych 


