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Zakres gwarancji

Firma Centor gwarantuje, że zakupione u nas okucia i prowadnice  

nie mają wad fabrycznych oraz udziela na nie 10 lat gwarancji od  

daty zakupu.

Wada fabryczna występuje wtedy, kiedy sprzedawany produkt  

lub komponent nie nadaje się do sprzedaży lub nie można go użyć 

zgodnie z przeznaczeniem. Centor nie bierze odpowiedzialności za 

uszkodzenie produktu lub części powstałe w wyniku zamontowania 

lub użycia go w produkcie innego podmiotu lub producenta.

Czego nie obejmuje gwarancja

Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych wad produktów Centor 

oprócz wad fabrycznych, w tym wad spowodowanych w całości lub 

częściowo przez jakiekolwiek poniższe czynniki lub z nich wynikające:

a. nieprawidłowe użytkowanie, nadużycie lub brak dbałości  

o przedmiot

b. użycie produktu niezgodne z przeznaczeniem

c. katastrofy naturalne takie jak powódź, silne wiatry  

czy uderzenie pioruna

d. uszkodzenia spowodowane wpływem środowiska,  

w którym użytkowany jest produkt

e. modyfikacje produktu dokonywane przez osoby  

nieupoważnione przez Centor

f. niestosowanie się do zalecanych procedur  

montażu i konserwacji

Odpowiedzialność za szkody wtórne i inne

W ramach niniejszej gwarancji Centor w żadnym wypadku nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, bezpośrednie, 

uboczne lub wtórne.

Odpowiedzialność firmy Centor za produkty, w których wykryto 

wady fabryczne, ogranicza się do naprawy wadliwych produktów lub 

ich wymiany. Naprawa lub wymiana wadliwych produktów odbywa 

się w zakresie zapewniającym ten sam poziom użytkowania lub 

funkcjonalności co produkt bez wad.

Centor zapewnia 10-letnią ograniczoną gwarancję na okucia i prowadnice

Gwarancja
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Centor nie będzie zobowiązany z tytułu odpowiedzialności 

umownej, deliktowej bądź innej do pokrycia kosztów lub 

wydatków, nie będzie również odpowiedzialny za stratę 

lub szkody wyrządzone osobom lub w majątku, w tym za 

straty wtórne lub utratę zysku, wynikające bezpośrednio lub 

niebezpośrednio z wszelkich wad lub z naruszenia gwarancji.

Obowiązywanie gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wózki, zawiasy, trzpienie, 

prowadnice oraz rygle blokujące Centor Dropbolt. Jest to 

jedyna gwarancja, jaką zapewnia Centor. Pozostałe gwarancje, 

ustalone lub przewidziane w obowiązującym prawie, zostają 

niniejszym wykluczone w stopniu, na jaki pozwala prawo.


