
 
 
 
 
 

10-LETNIA GWARANCJA NA PRODUKT MAXIM 2000 
 

Firma Satellite Industries, Inc. udziela gwarancji na główne elementy plastikowe swoich przenośnych 
toalet MAXIM 2000 na wady funkcjonalnye1 związane z materiałem i wykonaniem na łączny okres 10 lat 
(120 miesięcy) zgodnie z poniższym opisem. 

 
CO OBEJMUJE GWARANCJA. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie plastikowego frontu, paneli bocznych, 
dachu i zbiornika przenośnej toalety MAXIM 2000 dostarczonej i użytkowanej komercyjnie w sposób zgodny z 
przeznaczeniem. 

 
KOGO DOTYCZY GWARANCJA. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie pierwotnego nabywcę lub 
dzierżawcę przenośnej toalety MAXIM 2000. Niezbędne będzie przedstawienie dowodu zakupu. 

 
OKRES OBJĘTY GWARANCJĄ. Niniejsza gwarancja obejmuje okres 10 LAT (120 miesięcy) od daty dowodu zakupu. 
Część lub naprawa dostarczona w ramach ninejszej gwarancji będzie obejmowałą okres pierwotnego okresu 
gwarancyjnego. 

 
JAKIE SĄ OBOWIĄZKI FIRMY SATELLITE. W przypadku wystąpienia wady funkcjonalnej dotyczącej części z 
tworzyw sztucznych objętych niniejszą gwarancją, firma Satellite dostarczy części zamienne lub, według 
własnego uznania, zapewni materiały i instrukcje niezbędne do przywrócenia stanu pierwotnego produktu, za 
proporcjonalną opłatą opisaną poniżej2. 

 
JAK SKORZYSTAĆ Z OCHRONY GWARANCYJNEJ. Klient musi powiadomić firmę Satellite Industries, Inc. na 
piśmie o wadach objętych niniejszą gwarancją oraz zorganizować kontrolę wadliwych materiałów. Firma 
Satellite może wymagać przeprowadzenia kontoli lub innej weryfikacji wadliwości towarów, co może 
obejmować zwrot niektórych lub wszystkich części (wysyłka opłacona z góry przez klienta). Firma Satellite pokryje 
koszty zatwierdzonej wysyłki części uznanych za wadliwe. 

 
CZEGO NIE OBEJMUJE GWARANCJA. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub awarii spowodowanych 
przez: nieprzestrzeganie procedur montażowych firmy Satellite, nieautoryzowane modyfikacje, nieprawidłową 
obsługę, niewłaściwe użytkowanie, użycie niezgodnych rozpuszczalników lub innych szkodliwych substancji 
chemicznych, wandalizm lub wypadek. W żadnym wypadku firma Satellite nie będzie ponosić odpowiedzialności 
za koszty robocizny ani za szkody przypadkowe lub wynikowe. Następujące części nie są objęte niniejszą 
gwarancją: podstawy, elementy zawiasów, sprężyny, kable, łączniki, zatrzaski, deska sedesowa, pisuar, osłona na 
papier, osłony otworów wentylacyjnych, rura odpowietrzająca, umywalka i akcesoria. 

 
1 CO TO JEST „WADA FUNKCJONALNA”. W przypadku niniejszej gwarancji wada funkcjonalna oznacza 
pęknięcie lub inny problem, który uniemożliwia funkcjonowanie przenośnej toalety MAXIM 2000 zgodnie z 
praktykami przyjętymi w branży przenośnych toalet. Problemy wyłącznie estetyczne nie są uznawane za wadę 
funkcjonalną. 

 
2 OPŁATA PROPORCJONALNA DO WIEKU PRODUKTU. Opłata proporcjonalna do wieku produktu będzie 
wynosić 1/120 od aktualnej w danym momencie ceny katalogowej części zamiennej za każdy miesiąc od 
daty dowodu zakupu do daty stempla pocztowego powiadomienia o wadzie. Strona ubiegająca się o 
skorzystanie z ochrony na podstawie niniejszej gwarancji powinna uiścić opłatę proporcjonalną do wieku oraz 
wszelkie koszty frachtu i wysyłki. 

 
 

NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZELKIE WCZEŚNIEJSZE GWARANCJE, W TYM WSZELKIE 
GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. 
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