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1. WARUNKI OGÓLNE GWARANCJI

1.1. Gwarancja dotyczy kurtyn powietrznych KAISAI, zakupionych  
w Polsce w autoryzowanej sieci dystrybucyjnej, zamontowanych 
przez personel upoważniony uprawnieniami wydanymi przez  
Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
1.2. Producent gwarantuje, że dostarczony produkt jest wolny od 
wad montażowych i materiałowych, które mogłyby pogarszać lub 
zakłócać poprawne działanie produktu w stosunku do właściwości 
opisanych w instrukcji użytkowania.
1.3. Gwarancja ważna jest 36 miesiące od daty sprzedaży.
1.4. Gwarancja ważna jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5. Gwarancja dotyczy wyłącznie produktu o numerze seryjnym 
wymienionym powyżej, a roszczenia gwarancyjne w stosunku do 
produktu nie posiadającego widocznego i czytelnego numeru seryj-
nego nie zostaną uznane.

2. POSTĘPOWANIE GWARANCYJNE

2.1. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy dostarczyć pro-
dukt wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu na własny koszt 
do punktu sprzedaży lub autoryzowanego punktu serwisowego.  
Po wykonaniu naprawy produkt zostanie wysłany Reklamującemu 
na koszt gwaranta.
2.2. W przypadku gdy roszczenie gwarancyjne nie zostanie uzna-
ne przez gwaranta (pkt.4), koszty transportu zwrotnego pono-
si Reklamujący.
2.3. Reklamujący ponosi ryzyko utraty produktu w czasie transpor-
tu do punktu sprzedaży lub autoryzowanego punktu serwisowego. 
Ryzyko utraty produktu od dostarczenia go do punktu sprzedaży lub 
autoryzowanego punktu serwisowego do momentu odebrania go 
przez Reklamującego ponosi gwarant.

NAZWA I TYP PRODUKTU KURTYNA POWIETRZNA KAISAI MODEL:

.........................................................................................

NUMER SERYJNY PRODUKTU .........................................................................................
DATA SPRZEDAŻY .........................................................................................

.........................................................................................
Podpis i pieczątka sprzedającego

Dziękujemy za to, że wybrali Państwo produkt KAISAI. Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące warunków gwarancji. 



3. ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE

3.1. Gwarant zobowiązuje się do naprawy wadliwego sprzętu 
w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania sprzętu, 
przedłużonym o czas konieczny do sprowadzenia wymaganych 
części zamiennych.
3.2. W okresie gwarancyjnym uszkodzony produkt zostanie bez-
płatnie naprawiony lub, jeśli naprawa okaże się niemożliwa, wy-
mieniony na taki sam, wolny od wad. Sposób realizacji upraw-
nień gwarancyjnych (naprawa, wymiana towaru) należy do 
gwaranta.
3.3. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas trwania naprawy.

4. OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Roszczenie gwarancyjne nie zostanie uznane, jeśli:
4.1. Produkt został zniszczony lub uszkodzony wskutek działania 
sił wyższych lub wpływów środowiska: wilgoci, zalania, podwyż-
szonej temperatury, przez zwarcie elektryczne spowodowane 
niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowa-
niem, przepięcia i awarie sieci zasilającej itp.
4.2. Produkt został zniszczony lub uszkodzony wskutek niepra-
widłowego montażu, wadliwej obsługi, w szczególności wskutek 

nieprzestrzegania przez użytkownika instrukcji montażu i obsłu-
gi urządzenia.
4.3. Produkt został otwarty lub był naprawiany przez nieautory-
zowany punkt serwisowy lub inne nieuprawnione osoby.
4.4. Produkt lub jego obudowa wykazuje uszkodzenia mechanicz-
ne mogące prowadzić do jego nieprawidłowego funkcjonowania. 
4.5. Reklamujący nie dostarczył niniejszej karty gwarancyjnej 
wraz z dowodem zakupu.
4.6. Reklamujący nie dostarczył produktu w oryginalnym opa-
kowaniu.

5. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Odpowiedzialność gwarancyjna ograniczona jest do wysokości 
ceny zapłaconej za sprzęt zgodnie z dowodem sprzedaży.
Podstawą roszczeń gwarancyjnych jest przedłożenie orygina-
łu niniejszej karty gwarancyjnej opatrzonej pieczęcią sklepu, 
datą sprzedaży sprzętu i podpisem sprzedawcy wraz z dowodem 
sprzedaży (rachunek, paragon fiskalny, faktura). Gwarant może 
odmówić naprawy gwarancyjnej w przypadku niezgodności  
danych w dokumencie gwarancyjnym i na produkcie lub nanie-
sienie poprawek w dokumencie gwarancyjnym przez nieupo-
ważnione osoby.

INFOLINIA: +48 58 76 80 440   |   Czynna  8:00 - 16:00
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