
 

 

Ograniczona gwarancja na produkt 

 

1. VELO sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 305 udziela gwarancji na wady 

materiałowe i produkcyjne pierwotnemu użytkownikowi produktów opisanych poniżej, 

począwszy od daty zakupu przez pierwotnego użytkownika będącego konsumentem.  

2. Gwarancja obejmuje tylko towary pochodzące z dystrybucji VELO.  

3. Niektóre produkty zawierają ograniczenia niniejszej ograniczonej gwarancji, dodatkowe 

gwarancje lub inne okresy gwarancji.  

4. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych okresów gwarancji i szczegółów produktu 

znajdować się będą w opisie produktu na stronie internetowej www.velo.pl. Przy każdym 

produkcje objętym tą gwarancją będzie znaczek informujący o tym fakcie. 

5. W przypadku wystąpienia wad wskazanych w pkt 1 należy przesłać produkt do Sklepu w którym 

dokonało się zakupu. 

6. Po przesłaniu wadliwego produktu wraz z oświadczeniem o wadach i dowodem zakupu, VELO 

zgodnie z własnym wyborem naprawi lub wymieni produkt (odpowiednio nowy lub 

regenerowany produkt) lub zwróci cenę zakupu. Wykonanie naprawy lub wymiany gwarancyjnej 

następuje w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia produktu do Sklepu, w którym nabyto 

produkt. W przypadkach nadzwyczajnych, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga wykonania 

naprawy w specjalistycznej placówce serwisowej, uzyskania opinii rzeczoznawcy lub 

sprowadzenia podzespołu bądź kompletnego produktu z zagranicy, termin ten może zostać 

wydłużony do 60 dni. koszty dostarczenia, transportu produktu zostaną zwrócone zgodnie z  

obowiązującymi przepisami; 

7. Gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego użytkownika końcowego produktów. Gwarancja nie 

podlega przeniesieniu i wygasa w momencie przeniesienia własności produktu na kolejnego 

użytkownika. 

8. Gwarancją nie są objęte: 

(i) koszty normalnej konserwacji;  

(ii) awarie, wady lub uszkodzenia (w tym m. in. awarie bezpieczeństwa lub utrata danych) 

spowodowane przez jakikolwiek produkt, usługę lub system podłączony lub używany w 

połączeniu z produktem; 

(iii) wszelkie inne przypadkowe, następcze, pośrednie, szczególne i/lub karne szkody, bez 

względu na to, czy wynikają one z umowy, gwarancji, czynów niedozwolonych (włączając 

w to, ale nie ograniczając się do odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub zaniedbania), 

naruszenia patentu, lub inne, nawet jeśli są poinformowane o możliwości wystąpienia 

takich szkód;  

(iv) normalne zużycie eksploatacyjne. 

 

9. Gwarancja nie ma zastosowania do produktów: 

(i) które zostały poddane zmianom, niewłaściwemu użyciu, nadużyciom, zaniedbaniom 

lub wypadkom;  



(ii) które zostały nieprawidłowo zmagazynowane, zainstalowane, konserwowane, 

naprawione lub obsługiwane;  

(iii) które nie były odpowiednie do ich zastosowania, zostały użyte z naruszeniem 

pisemnych instrukcji lub zostały zamontowane z niewłaściwymi lub nieprawidłowymi 

częściami; 

(iv) które zostały poddane niewłaściwej temperaturze, wilgotności lub innym warunkom 

środowiskowym; 

(v) które w wyniku badania przeprowadzonego przez VELO nie są objęte warunkami 

udzielonej gwarancji, 

(vi) baterii, zadrapań, otarć lub zepsucia w wyniku użycia farb, rozpuszczalników lub 

innych substancji chemicznych. 

 

10. Użytkownikowi nie udziela się żadnych innych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, 

dotyczących produktów, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności 

handlowej lub przydatności do określonego celu. 

11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z 
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

12. W celu otrzymania gwarancji Użytkownik oryginalny zobowiązany jest do rejestracji zakupu 

na stronie www.velo.com.pl zgodnie z przedstawionymi tam warunkami. Czas na rejestrację 

jest ograniczony i wynosi 1 miesiąc od momentu zakupu.  

Gliwice, 2018-04-16 

 

 


