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Niniejsza karta gwarancyjna dotyczy, szczelnych, bezobsługowych aku-
mulatorów ołowiowo-kwasowych ZEUS/FENIKS (dalej zwane „Akumu-
latorami/Akumulatorem”. 

Firma AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o.  (dalej „Sprzedawca”) 
udziela Nabywcy gwarancji na zakupiony u niego Akumulator/y na nastę-
pujących warunkach:

1) Sprzedawca oświadcza, iż jego Produkty odpowiadają normom  
obowiązującym w Unii Europejskiej.

2) Sprzedawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na Akumulatory pod 
warunkiem ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz zasa-
dami określonymi w szczególności w karcie katalogowej i instrukcji 
obsługi.

3) Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu wystawienia dokumen-
tu zakupu danego produktu.

4) Gwarancja obejmuje wyłącznie wady (uszkodzenia) powstałe w aku-
mulatorze w trakcie procesu produkcyjnego.

5) Akumulator nie zostanie uznany za wadliwy, jeżeli jego pojemność 
w trakcie okresu gwarancyjnego nie spadnie poniżej 80 [%] pojem-
ności znamionowej.

6) Okres gwarancji ulega skróceniu o 50% dla każdych 8°C wzrostu 
temperatury pracy Akumulatora powyżej znamionowej temperatu-
ry pracy równej 25°C. 

7) Gwarancja nie obejmuje:

a) Akumulatorów pracujących cyklicznie,

b) Akumulatorów z nieczytelnym numerem serii,

c) uszkodzeń powstałych w wyniku zastosowania akcesoriów lub 
elementów wyposażenia Akumulatorów innych niż zalecane przez 
Sprzedawcę lub Producenta Akumulatorów,

d) uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń zewnętrznych w szcze-
gólności takich jak pożar, podwyższone temperatury (przegrzanie), 
powódź, silne udary elektryczne spowodowane wyładowaniami 
atmosferycznymi, zalanie cieczami, zamarznięcia,

e) normalnego zużycia Akumulatorów,

f) czynności należących do normalnej obsługi eksploatacyjnej  
w szczególności czyszczenia i konserwacji, sprawdzenia poprawno-
ści działania,

g) kosztów powstałych podczas montażu, demontażu Akumulatora  
w tym w szczególności wydatków związanych z przejazdem, pracą, 
wynajmem sprzętu, wynagrodzeniem osób i innych,

h) prawa Nabywcy do domagania się zwrotu utraconych zysków  
w związku z uszkodzeniem/awarią Akumulatora. Potencjalna od-
powiedzialność ograniczona jest do ceny Akumulatora,

i) wszelkich uszkodzeń mechanicznych (w szczególności uszkodzeń 
pojemnika, pokrywy, końcówek biegunów) i termicznych spowo-
dowanych niewłaściwą eksploatacją lub transportem,

j) uszkodzeń i usterek wynikłych na skutek niewłaściwej lub niezgod-
nej z instrukcją obsługi (np.: zaniechanie wykonywania okreso-
wych przeglądów), napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych 
dokonywanych przez osoby nieupoważnione przez Sprzedawcę.

8) Nabywca zobowiązany jest:

a) stosować się do warunków użytkowania dotyczących Akumulato-
rów określonych w szczególności w instrukcji obsługi,

b) w przypadku ujawnienia uszkodzenia Akumulatorów zgłosić Sprze-
dawcy ten fakt za pośrednictwem faksu, telefonicznie lub osobiście 
nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wykrycia uszkodzenia,

c) w przypadku, gdy zgłoszenie uszkodzenia Akumulatorów było nie-
uzasadnione, a po zbadaniu przez Sprzedawcę okaże się, że uszko-
dzenie nie istnieje, pokryć koszty ekspertyzy oraz transportu Akumu-
latorów, według cennika Sprzedawcy.

9) Sprzedawca zobowiązany jest:

a) dokonać naprawy niezwłocznie od chwili dostarczenia Akumula-
torów do naprawy, przy czym w przypadku konieczności wysłania 
uszkodzonych Produktów do serwisu centralnego lub serwisu pro-
ducenta, bądź też konieczności zamówienia uszkodzonych pod-
zespołów czas reklamacji może zostać wydłużony o czas trwania 
przesyłek/lub czas realizacji zamówienia.

10) Nabywca traci uprawnienia związane z gwarancją, jeżeli:

a) eksploatuje Akumulator w sposób sprzeczny z instrukcją obsługi,

b) Sprzedawca stwierdzi naruszenie plomb bądź innych zabezpieczeń 
Akumulatora,

c) osoba nieuprawniona przez Sprzedawcę dokona czynności serwi-
sowych,

d) zachodzą inne przypadki wskazane w niniejszej gwarancji.

11) Podstawą rozpatrywania zasadności reklamacji jest przedstawie-
nie faktury zakupu, dostarczenie reklamowanego Akumulatora 
oraz przedstawienie udokumentowanych wyników pomiarów  
z każdej wymaganej obsługi serwisowej (zalecenia dotyczące ob-
sługi serwisowej zawarte są w szczególności w instrukcji obsługi). 
Akumulator powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu 
fabrycznym. W przypadku braku opakowania fabrycznego ryzyko 
uszkodzenia Produktu podczas transportu ponosi Nabywca.

12) Warunkiem wykonania zobowiązań gwarancyjnych jest dostarcze-
nie uszkodzonego Akumulatora wraz z dokumentami, o których 
mowa powyżej.
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