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Gwarancja systemu 

 
 

Pod warunkiem, że produkt został prawidłowo zainstalowany, wykorzystywany i utrzymywany 

zgodnie z wytycznymi instalacji i konserwacji dostępnymi w instrukcji technicznej dostępnej na stronie 

Conex Banninger (www.conexbanninger.com), Conex Universal Ltd. gwarantuje, że grupy systemowe 

wyszczególnione poniżej i udostępniane przez Conex Universal Ltd., będą wolne od wad wynikających 

z błędów w procesie produkcyjnym, przez stosowny okres czasu (w latach) dla danego systemu 

określony w poniższej tabeli, od daty pierwszego zakupu użytkownika końcowego.  

Gwarancja jest ograniczona do naprawy lub wymiany wadliwego systemu / systemów lub części 

(według wyłącznego uznania spółki Conex Universal Ltd.) Na prośbę Conex Universal Ltd. należy 

zwrócić rzekomo wadliwe produkty, przesyłając je na poniższy adres*. Conex Universal Ltd. zastrzega 

sobie prawo do kontroli i testów domniemanych wad. Postanowienia niniejszej gwarancji nie 

ograniczają praw Klienta wynikających z ustawy. 

 

W niniejszej gwarancji termin „system” odnosi się do systemu składającego się 

wyłącznie z przewodów rurowych i łączników w formie, w  jakiej zostały dostarczone przez 

Conex Universal Ltd. Gwarancja nie dotyczy jakichkolwiek dodatkowych elementów lub 

komponentów.  

 

Powyższa gwarancja  udzielona jest przez Conex Universal Ltd. i podlega poniższym 

warunkom: 

A. Jakiekolwiek domniemane wady należy zgłosić spółce Conex Universal Ltd. w ciągu 1 miesiąca 

od momentu zauważenia domniemanej wady, jasno określając charakter roszczenia i 

towarzyszące jej okoliczności. 

B. Conex Universal Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek wad produktu 

wynikających z: 

 Niewłaściwej instalacji, 

 Normalnego zużycia, 

 Umyślnych szkód, 

 Zaniedbań którejkolwiek ze stron, innej niż Conex Universal Ltd., 

 Nietypowych warunków użytkowania lub warunków środowiska, 

 Niestosowania się do instrukcji Conex Universal Ltd., 

 Niewłaściwego użycia (w tym użycia dla celów lub w sytuacji / środowisku, które są 

niezgodne z przeznaczeniem produktu, lub zmian lub napraw produktów) bez 

wcześniejszej zgody spółki Conex Universal Ltd. 

C. Na prośbę Conex Universal Ltd., osoba zgłaszająca roszczenie na mocy niniejszej gwarancji, 

zobowiązana jest dostarczyć w formie pisemnej dowód opatrzony datą pierwszego zakupu  

przedmiotowego produktu dokonanego przez użytkownika. 

*Adres dla zwrotów: 
IBP INSTALFITTINGS  Sp. z o. o.  61 - 249  POZNAŃ  ul. Obodrzycka  61  

http://www.conexbanninger.com/
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Systemy objęte gwarancją 

 
    SYSTEM     OKRES GWARANCJI - LATA 

>B< Press Carbon 10 
>B< Press Inox 10 
>B< Flex 10 

 
 

 


