
 
 
 
 
 
 

URZĄDZENIE SERWISUJĄCE DO PRZENOŚNYCH TOALET 
12-MIESIĘCZNA OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT 

 
Firma Satellite Industries, Inc. udziela gwarancji na próżniowy moduł serwisowy do toalet przenośnych na wady 
funkcjonalne1  związane z materiałem i wykonaniem na łączny okres 12 miesięcy zgodnie z poniższym opisem. 

 
CO OBEJMUJE GWARANCJA. Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie urządzenia serwisującego, 
szafek i pomostów, zderzaka/wózka do holowania, wspornika montażowego pompy podciśnieniowej oraz 
systemu mocowania zbiornika próżniowego. Podwozie pojazdu i układ pompy próżniowej objęte są 
gwarancją producenta. 

 
KOGO DOTYCZY GWARANCJA. Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy 
wyprodukowanego przez firmę Satellite urządzenia serwisującego do toalet przenośnych. Niezbędne 
będzie przedstawienie dowodu zakupu. 

 
OKRES OBJĘTY GWARANCJĄ. Niniejsza ograniczona gwarancja obowiązuje przez okres 12 miesięcy od 
momentu wysyłki. Część lub naprawa dostaczona w ramach niniejszej gwarancji będzie obejmowała okres 
pierwotnego okresu gwarancyjnego. 

 
JAKIE SĄ OBOWIĄZKI FIRMY SATELLITE. W przypadku wystąpienia w okresie ograniczonej gwarancji wady 
funkcjonalnej dotyczącej części w okresie objętym niniejszą gwarancją firma Satellite dostarczy części 
zamienne lub, według własnego uznania, zapewni materiały i instrukcje niezbędne do przywrócenia stanu 
pierwotnego przedmiotu. 

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

 
CZEGO NIE OBEJMUJE GWARANCJA. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub awarii spowodowanych 
przez: nieprzestrzeganie procedur montażowych lub operacyjnych firmy Satellite, nieautoryzowane modyfikacje, 
niewłaściwe użycie, wandalizm lub wypadek. W żadnym wypadku firma Satellite nie będzie ponosić 
odpowiedzialności za koszty robocizny ani za szkody przypadkowe lub wynikowe. 

 
1 CO TO JEST „WADA FUNKCJONALNA”. W przypadku niniejszej gwarancji wada funkcjonalna oznacza 
pęknięcie lub inne problemy, które uniemożliwiają funkcjonowanie urządzenia serwisującego do toalet 
przenośnych zgodnie z praktykami przyjętymi w branży przenośnych toalet. 

 
 

NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, 
WSZELKIE GWARANCJE ZDOLNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, 
A WSZELKIE INNE GWARANCJE ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WYRAŹNIE ODRZUCONE I WYŁĄCZONE. 
BEZ ROZSZERZANIA LUB PRZEDŁUŻANIA OKRES KAŻDEJ GWARANCJI ROZPOCZNIE SIĘ W CIĄGU 
JEDNEGO (1) ROKU OD DATY DOSTAWY NASZYCH PRODUKTÓW DO UŻYTKOWNIKA. 
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