załącznik nr 5 do umowy

…………………………………..
/Nazwa Wykonawcy/

KARTA GWARANCYJNA
Akumulator/bateria typ:
……………………………………………………………………………………………….
WyposaŜenie:
……………………………………………………………………………………………
Data montaŜu/miejsce montaŜu:
………….…………………………………………………………..

Wykonawca udziela gwarancji na okres …….. miesięcy licząc od daty montaŜu
akumulatora lub baterii trakcyjnej z kwasem w formie ciekłej i wyposaŜenia dodatkowego
do urządzenia transportu bliskiego.
WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie akumulatora/baterii i
wyposaŜenia dodatkowego na którą została wydana karta gwarancyjna, w okresie
minimum ….. miesięcy od dnia montaŜu do urządzeń transportu bliskiego
potwierdzonego protokółem odbioru/zwrotu.
2. Zamawiający
obowiązany
jest
zbadać akumulator/baterię i wyposaŜenie
dodatkowe przy przyjęciu do uŜytkowania. Reklamacje dotyczące występowania w
akumulatorze/baterii i wyposaŜeniu dodatkowym moŜliwych do wykrycia usterek,
zgłoszone powinny
być w momencie odbioru w protokóle odbioru/zwrotu
akumulatora/baterii stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
3. O usterkach niemoŜliwych do wykrycia tzw. ukrytych, które wystąpić mogą w trakcie
eksploatacji akumulatora/baterii i wyposaŜenia dodatkowego w okresie
gwarancyjnym, naleŜy powiadomić Wykonawcę pisemnie, w ciągu 5 dni od dnia
wykrycia usterki.
4. Usterki ukryte będą usuwane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia usterki przez
Zamawiającego. Koszty napraw, materiałów, robocizny i transportu (wysyłki)
wynikające z uzasadnionych reklamacji w pełni obciąŜają Wykonawcę. Koszty
wynikające z nieuzasadnionych zgłoszeń usterek w pełni pokrywa Zamawiający.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany akumulatora/baterii, wyposaŜenia
dodatkowego lub całego zestawu na nowe lub zwrot zapłaconej przez niego ceny w
przypadku gdy:
a. naprawa nie zostanie dokonana w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia usterki,
b. w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 3 napraw, a reklamowany
element nadal wykazuje wady uniemoŜliwiające eksploatację zgodną z
przeznaczeniem,
c. usunięcie usterek lub wymiana wadliwego elementu są niemoŜliwe.
Zamawiający zwróci uszkodzony element do Wykonawcy na koszt Wykonawcy.
6. Wymiany elementów (akumulatora, baterii, wyposaŜenia dodatkowego, wtyczek,
łączników i przewodów) lub zwrotu gotówki dokonuje Wykonawca.

7. Sposób i zakres naprawy ustala Wykonawca w porozumieniu z uŜytkownikiem.
8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia akumulatorów, baterii i wyposaŜenia
dodatkowego powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją
obsługi, uŜytkowania, magazynowania, konserwacji, transportu.
9. Wykonawca w okresie gwarancji ma prawo do przeprowadzenia kontroli mającej na celu
sprawdzenie, czy akumulator/bateria i wyposaŜenie dodatkowe są prawidłowo
uŜytkowane.
10. Zgłoszenia naprawy lub uszkodzenia przyjmowane są przez Wykonawcę w dni robocze
w godzinach ……………. w formie
telefonicznej na nr …………….………..za
potwierdzeniem , mailem na adres ………………………………………....lub telefaksem
na nr ……………………………. Zgłoszeń dokonują bezpośredni uŜytkownicy
akumulatorów/baterii trakcyjnych i wyposaŜenia dodatkowego wymienieni jako osoby
do kontaktu w zał. nr 4 do umowy lub koordynatorzy dostaw.
11. Okres gwarancyjny ulega wydłuŜeniu o czas trwania naprawy.
12. W przypadku wystąpienia w trakcie eksploatacji akumulatorów/baterii i
wyposaŜenia dodatkowego problemów technicznych, które nie są uregulowane w
instrukcji obsługi i uŜytkowania naleŜy kontaktować się z:
……………………………………tel ……………………..e-mail
………………………………
13. Sposób rozpatrywania reklamacji:
a. zgłoszenie reklamacji przez Zamawiającego w formie określonej w pkt. 10 karty
gwarancyjnej (zał. nr 5 do umowy),
b. przyjazd przedstawiciela Wykonawcy ewentualnie wysłanie baterii do Wykonawcy,
c. ocena stanu baterii przez przedstawiciela Wykonawcy.
W przypadku nie uznania przez Wykonawcę reklamacji wszystkie koszty związane
przeglądem, naprawą i transportem ponosi Zamawiający.

…………………………………………
(Podpis Wykonawcy)

