
 
 
 
 
Szanowni Pa�stwo! 
 
 Dzi�kujemy za zakupienie naszych przekładni, gratuluj�c trafnego wyboru. Przekładnie s� produkowane wg najnowszych technologii i reprezentuj� 
�wiatowe standardy jako�ci i niezawodno�ci, a jednocze�nie s� przyjazne dla u�ytkownika oraz jego otoczenia pod wzgl�dem minimalnego zu�ycia oleju oraz 
akustyki.  
 Przed monta�em i rozpocz�ciem korzystania z pracy przekładni prosimy o dokładne zapoznanie si� z procedurami instalacji, oraz warunkami 
eksploatacji. 
 W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o zwrócenie si� do firmy Tramec Polska Sp. z o. o. Nasz serwis słu�y Pa�stwu wszelk� pomoc� w 
zakresie realizacji uprawnie� gwarancyjnych  oraz porad technicznych i eksploatacyjnych. 

 
 

     
  
 
  

 
 

Warunki gwarancji.  
 
1. Gwarancja dotyczy wyrobów Tramec Polska Sp. z o. o., zakupionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Gwarancja jest uwzgl�dniana tylko w przypadku okazania dokumentu sprzeda�y lub jego kopii (np. faktury sprzeda�y ), b�d�cego zarazem podstaw� do 

przyj�cia reklamacji, na podstawie której przy ewentualnym zakwestionowaniu poprawno�ci działania reduktora lub motoreduktora jest sporz�dzany 
protokół reklamacji. 

3. Tramec Polska Sp. z o. o. gwarantuje sprawne działanie przekładni, na który wydana jest gwarancja, pod warunkiem u�ytkowania jej zgodnie z 
przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi, opisanymi w „Instrukcji techniczno-ruchowej”. 

4. Ka�dy z nabywców jest zobowi�zany do zapoznania si� z niniejszymi warunkami gwarancji, które ogólnie dost�pne s� na stronie internetowej 
www.tramec.pl. 

5. Przez napraw� gwarancyjn� rozumie si� wykonanie przez punkt serwisowy czynno�ci o charakterze specjalistycznym, wła�ciwym dla usuni�cia wady 
obj�tej gwarancj�. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynno�ci przewidzianych w „Instrukcji techniczno-ruchowej”, do wykonania których 
zobowi�zany jest u�ytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: zainstalowanie, sprawdzenie działania, itp. 

6. Gwarancji udziela si� na okres 12 miesi�cy od daty sprzeda�y. Ujawnienie w tym okresie wady b�d� usuwane bezpłatnie przez punkt serwisowy w 
terminie nie dłu�szym ni� 21 dni od daty dostarczenia do punktu serwisowego. 

7. Reklamowane przekładnie mog� by� dostarczone na koszt gwaranta po wcze�niejszym uzgodnieniu tego faktu. 
8. Przekładnie dostarczone do punktu serwisowego powinny by� czyste. Serwisant mo�e odmówi� przyj�cia do naprawy urz�dzenia brudnego lub oczy�ci� 

go na koszt nabywcy. 
9. Klientowi przysługuje prawo wymiany przekładni na now�, je�eli w okresie gwarancji dokonano czterech napraw, a urz�dzenie nadal wykazuje wady 

uniemo�liwiaj�ce jego u�ytkowanie zgodne z przeznaczeniem. Je�eli wymiana urz�dzenia na nowe jest niewykonalna, klientowi przysługuje zwrot 
równowarto�ci ceny zakupu. 

10. Tramec Polska Sp. z  o. o. nie b�dzie ponosił odpowiedzialno�ci za terminowo�� napraw gwarancyjnych, je�eli działalno�� punktu serwisowego 
zakłócona zostanie nieprzewidywalnymi okoliczno�ciami o charakterze siły wy�szej. 

11. Gwarancja nie obejmuje: 
• uszkodze� mechanicznych, chemicznych, termicznych, korozji lub spowodowanych działaniem czynników zewn�trznych, niezale�nych od 

producenta, a w szczególno�ci wynikłych z u�ytkowania niezgodnego z „Instrukcj� techniczno-ruchow�”; 
• usterek powstałych w wyniku niewła�ciwego monta�u sprz�tu, a tak�e wskutek jego przeci��enia; 
• je�eli dobór wg parametrów pracy przekładni b�d� motoreduktora le�y po stronie klienta i jest on niewła�ciwy; 
• została usuni�ta tabliczka identyfikacyjna lub te� dane zawarte na niej s� nieczytelne; 
• zostan� wykonane naprawy lub zmiany bez zgody Tramec Polska Sp. z o. o.  
• został otwarty i r�cznie naruszony reduktor bez zgody Tramec Polska Sp. z o. o.  

12. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wył�cza uprawnie� kupuj�cego w stosunku do  sprzedawcy  wynikaj�cych z niezgodno�ci towaru 
z umow�. 

 
Uwagi i wszelkie w�tpliwo�ci prosimy kierowa� na poni�szy adres e-mail: 
marketing@tramec.pl lub na powy�szy adres firmy. 
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