
 

Manuli Ekobal Sp. z o. o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, gmina Kobierzyce, adres: ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, 
NIP: 5272349015,        REGON: 017334512,        BDO: 000057152, 

tel.:  +48 71 346 79 00 – 29,     fax.: +48 71 346 79 20 oraz +48 71 341 62 66,     email: info@manuliekobal.pl,      www.manuliekobal.pl 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000021830, kapitał 1.550.000,00 PLN 

 

nowoczesne technologie pakowania 
  
 
 
 

KARTA GWARANCYJNA 
 

Urządzenia typu:  

nr. fabryczny:  

Kupujący: 

Adres:  

Miejsce pracy Urządzenia:  

 

1. Sprzedający, MANULI EKOBAL Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, gmina Kobierzyce, 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. 
Logistyczna 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS 
pod numerem KRS: 0000021830, NIP: 5272349015, REGON: 017334512, z kapitałem zakładowym w kwocie: 1.550.000,00 PLN, udziela 
niniejszym Kupującemu gwarancji jakości na wady fizyczne opisanego powyżej Urządzenia, wyprodukowanego przez Pragometal spol. s .r. 
o., zwanej dalej „Producentem”, na okres 12 miesięcy, liczony od daty podpisania przez strony dokumentu „Protokołu Przekazania 
Urządzenia”, lub „Protokołu Odbioru Końcowego”.   

2. W okresie gwarancji Kupujący jest zobowiązany do: 

a. użytkowania Urządzenia w sposób zgodny z przeznaczeniem, oraz zgodnie z instrukcjami eksploatacji i obsługi, ustalonymi 
przez Sprzedawcę,  

b. prawidłowego i terminowego wykonywania czynności konserwacyjnych i regulacyjnych, opisanych w pkt. 7 DTR. 
Dokumentacji Techniczno – Ruchowej, wraz z systematycznym czyszczeniem Urządzenia.  

c. zachowania należytej staranności w zabezpieczeniu Urządzenia przed uszkodzeniem oraz przed bezpośrednim wpływem 
czynników atmosferycznych, takich jak: opady, osadzanie kondensatów i mróz.  

d. zaniechania samodzielnego wykonywania wszelkich napraw, obsług technicznych i przemieszczeń Urządzenia, poza 
opisanymi w pkt. b),  

3. Naruszenie przez Kupującego obowiązku, opisanego w pkt. 2, upoważnia Sprzedającego do cofnięcia Kupującemu uprawnień z niniejszej 
Karty Gwarancyjnej w całości lub w części, w tym zwłaszcza do skrócenia okresu gwarancji, 

4. Sprzedający wykonuje okresowe obsługi techniczne lub naprawy w okresie gwarancji na podstawie pisemnego zgłoszenie awarii lub 
pisemnego zlecenia wykonania okresowej obsługi technicznej. Zgłoszenia i zlecenia mogą być wysłane faxem na nr: 071 346 79 20 lub e-
mail: serwis@manuliekobal.pl. Warunkiem wykonania naprawy lub obsługi w ramach gwarancji jest okazanie przez Kupującego oryginału 
niniejszej Karty Gwarancyjnej. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby czas wykonania naprawy był jak najkrótszy.  

5. Z niniejszej gwarancji wyłączone są wszelkie uszkodzenia i niesprawności powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania Urządzenia, 
braku zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi, wykorzystania urządzenia niezgodnie z  przeznaczeniem i instrukcjami obsługi, 
oraz spowodowane przemieszczeniami, naprawami lub modyfikacjami wykonywanymi przez osoby nieupoważnione przez Sprzedawcę. 

6. Gwarancja nie obejmuje zużycia Urządzania lub jego elementów, wynikającego z normalnej eksploatacji, a w szczególności normalnego 
zużycia: kół przenoszenia napędu, łożysk tocznych, rolek tocznych, łańcuchów i pasów przenoszenia napędu, oraz części podlegające 
naturalnemu lub okresowemu zużyciu, zalecanych do wymiany przez Producenta, zgodnie  „Katalogiem Części Zamiennych”, Rozdział 4 . 

7. Sposób naprawy gwarancyjnej Urządzenia ustala Sprzedający, na podstawie zaleceń Producenta.  

8. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Sprzedającego do wykonania naprawy gwarancyjnej, lub w przypadku konieczności naprawy 
uszkodzenia opisanego w pkt. 6 i 7, kosztami dojazdu i kosztami naprawy obciążony jest Kupujący wg stawek Sprzedającego.  

 

 

......................................................      ................................................. 
Podpis i pieczątka Sprzedającego      Podpis i pieczątka Kupującego 

 

 

Miejscowość, data: Bielany Wrocławskie  09-01-2020r. 
 
 

 


