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Poni!sze warunki obowi"zuj" dla wszystkich naszych dostaw i us#ug, #"cznie z przysz#ymi dostawami 
i us#ugami, z wy#"czeniem ogólnych warunków kupuj"cego.
Odmienne uzgodnienia wymagaj" naszego jednoznacznego pisemnego potwierdzenia, a w przypadku 
w"tpliwo$ci maj" zastosowanie tylko w wyra%nie uzgodnionym przypadku.
1. Czas trwania i pocz!tek gwarancji:
 a) Gwarancja na produkty Biohort udzielana jest na okres 20 lat.
 b) Okres rozpoczyna si& z dat" wystawienia faktury. 
Okres gwarancji nie jest przed#u!any przez dostawy zast&pcze.
2. Warunki wst"pne gwarancji:
 a) Produkt Biohort zosta# zakupiony od dystrybutora Biohort.
 b) Monta! / sk#adanie przeprowadzono profesjonalnie zgodnie z za#"czon" instrukcj" monta!u.
 c) Produkt Biohort by# u!ywany do przechowywania narz&dzi ogrodniczych, mebli ogrodowych, 
  rowerów itp. i nie by# stosowany niezgodnie z przeznaczeniem.
 d) Produkt Biohort jest w#asno$ci" pierwszego nabywcy i nie by# demontowany i ponownie 
  montowany.
3. Tre#$ i zakres gwarancji:
 a) Gwarancja obejmuje rdzewienie cz&$ci blaszanych oraz cz&$ci, które z powodu wadliwej 
  konstrukcji lub wadliwego wykonania s" w sposób oczywisty bezu!yteczne lub ich 
  u!ytkowanie jest znacznie ograniczone. 
  Cz&$ci te b&d" naprawiane lub wymieniane (wed#ug naszego wyboru) nieodp#atnie.
 b) Nie ponosimy kosztów demonta!u, instalacji i transportu.  
  Wymienione cz&$ci staj" si& nasz" w#asno$ci" lub s" utylizowane przez klienta.
 c) Nie ponosimy odpowiedzialno$ci za ewentualne szkody nast&pcze. 
4. Ograniczenia gwarancji:
 a) Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad, które powsta#y wskutek:

 Ě szkód transportowych (odpowiada za to przewo%nik - konieczne jest natychmiastowe 
 zg#oszenie)
 Ě wp#ywów lub czynników zewn&trznych, nadzwyczajnych zjawisk naturalnych (np. gradobicie)
 Ě ogólnych b#&dów monta!u
 Ě b#&dów fundamentowania, braku drena!u wody w obszarze profilu glebowego
 Ě nieodpowiedniego miejsca ustawienia i/lub brakuj"cego kotwienia
 Ě uszkodze' i zadrapa' lakieru, które nie zosta#y natychmiast skorygowane
 Ě wad konserwacyjnych (np. brak oliwienia / smarowania zamka b&benkowego i zawiasów)
 Ě nadmiernej wilgotno$ci otoczenia lub agresywnych substancji z otoczenia (np.: zawieraj"ce 

 s#on" wod& i/lub piaszczyste powietrze otoczenia, agresywne i $cierne $rodki czyszcz"ce, 
 sól drogowa, nawozy i inne substancje chemiczne)
 Ě zu!ycia (np. zamek b&benkowy)
 Ě odkszta#ce' barwy, poniewa! barwniki mog" ulega( zmianom w miar& up#ywu czasu
 Ě Dla cz&$ci gumowych i plastikowych obowi"zuje tylko ustawowy, 24-miesi&czny 

 okres gwarancji.
 b) Niniejsza gwarancja wygasa, je$li klient zalega z p#atno$ci" lub je$li wada nie zosta#a zg#oszona 
  na pi$mie i udokumentowana natychmiast po stwierdzeniu szkody.
5. Pozosta%e:
Miejscem wype#nienia wszystkich zobowi"za' wynikaj"cych z gwarancji jest A-4120 Neufelden.
Nabywca lub osoba trzecia nie mo!e wywodzi( z niniejszej gwarancji dalszych praw, w szczególno$ci 
roszcze' odszkodowawczych jakiegokolwiek rodzaju lub praw do potr"cenia lub zatrzymania. 
We wszystkich innych aspektach dla regulacji gwarancyjnych obowi"zuj" warunki handlowe danego 
dostawcy.


