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Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi integralną część Ogólnych Warunków Handlowych (zwanymi dalej „OWH”)
THERMACUT-POLAND SP. Z O.O. (zwana dalej „Sprzedający”) i dotyczy dostaw Towarów w ramach zawartej
Umowy między Sprzedającym a drugą stroną umowy jako odbiorcą Towarów (zwaną dalej „Kupujący”);
terminy użyte w niniejszym dokumencie mają takie samo znaczenie, jakie przypisano im w OWH.
1. Sprzedający niniejszym zapewnia Kupującemu gwarancję jakości (zwaną dalej „Gwarancją”), potwierdzając, że w
okresie gwarancyjnym wskazanym poniżej, wymienione Towary dostarczone w ramach Umowy zachowają
właściwości określone w karcie danych technicznych Towarów dostępnej na stronach internetowych Sprzedającego
(www.thermacut.pl, www.ex-trafire.com, www.ex-trabeam.net) obowiązującej w momencie wysłania Oferty wiążącej,
w innym przypadku w jakości i wzornictwie odpowiednim do celu wynikającego z Umowy, w innym przypadku do
zwykłego celu.
2. Okres gwarancji biegnie od daty dostarczenia Towaru do Kupującego.
3. OWH mają zastosowanie do zgłaszania (reklamacji) wad gwarancyjnych, dochodzenia praw z wadliwego wykonania
oraz innych praw i obowiązków Sprzedającego i Kupującego.
4. Okres gwarancji wynosi:
o Trzy (3) lata na źródła zasilania marki EX-TRAFIRE®
o Dwa (2) lata na laserowe głowice tnące EX-TRABEAM®
o Jeden (1) rok dla systemów przenośnych EX-TRACK®
o Jeden (1) rok na korpusy palników i zestawy przewodów
5.Gwarancja nie obejmuje zwykłego zużycia Towarów lub ich części w wyniku ich użytkowania, zużywających się
części Towarów, takich jak np. dysze, elektrody, pierścienie dystansowe, uszczelki czy pierścienie zawirowujące.
6.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie Towaru spowodowane przez Kupującego lub osobę trzecią
w wyniku nieprawidłowego lub nieprofesjonalnego użytkowania Towarów (w szczególności naprawy lub przeróbki
przez osobę nieupoważnioną przez Sprzedającego) lub instalacji, nieprofesjonalnego użytkowania Towarów lub
nieodpowiedniej konserwacji, w szczególności użytkowania Towarów w innym niż określonym celu lub innych
niezgodności z instruktażem, zastosowania nadmiernej siły lub użycia nieatestowanych części eksploatacyjnych
Towarów.
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