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Ogólne warunki gwarancji akumulatorów VRLA  

dla systemów HVCBS i LVDBS 

 

1. Firma HYBRYD Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach, zwana dalej Gwarantem, udziela 

gwarancji na akumulatory kwasowo-ołowiowe na zasadach określonych poniżej. 

2. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn 

tkwiących w sprzedanym towarze. 

3. Okres gwarancji jest liczony od daty sprzedaży i wynosi: 12 miesięcy. Inny okres gwarancji 

wymaga dodatkowych uzgodnień na piśmie pomiędzy Nabywcą i Gwarantem. 

4. Akumulator powinien zostać zainstalowany zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach 

Eksploatacji akumulatorów VRLA w systemach HVCBS i LVDBS w ciągu 30 dni od daty 

sprzedaży. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta pracy akumulatora poza zalecanym zakresem 

temperatur podanym w Warunkach Eksploatacji akumulatorów VRLA w systemach HVCBS 

i LVDBS gwarancja ulega skróceniu o połowę dla każdego przyrostu temperatury o 10⁰C 

względem 25⁰C. 

6. Zasadność reklamacji określa Gwarant na podstawie sprawdzenia parametrów 

technicznych reklamowanego towaru. 

7. Nabywcy w razie stwierdzenia wady w okresie obowiązywania gwarancji, przysługują 

uprawnienia do nieodpłatnej naprawy lub wymiany akumulatorów. O sposobie załatwienia 

reklamacji decyduje Gwarant. 

8. Zgłoszenia reklamacyjne powinny być kierowane do Działu Serwisu Gwaranta w dniach 

roboczych, w godzinach pracy tj. od 7 do 15 drogą telefoniczną, faksem, listem lub pocztą 

elektroniczną. 

9. Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym musi zostać podany model i numer seryjny jednostki 

głównej systemu HVCBS bądź szafki LVDBS do której akumulatory są podłączone. 

10. Nie dopuszczalna jest wymiana jednego lub więcej akumulatorów w baterii bez uzgodnienia 

z Gwarantem. 

11. Gwarant podczas uruchomienia systemu HVCBS/LVDBS umieszcza w pobliżu akumulatorów 

rejestrator temperatury o czasie rejestracji przekraczającym jeden rok, na co Nabywca 

wyraża zgodę. 

12. Warunkiem uznania reklamacji jest przedstawienie protokołów z uruchomienia systemu, 

okresowych przeglądów gwarancyjnych systemu HVCBS/LVDBS oraz z okresowych inspekcji 

baterii akumulatorów (miesięcznych i półrocznych) zgodnie z wytycznymi przedstawionymi 

w Warunkach eksploatacji akumulatorów VRLA w systemach HVCBS i LVDBS. 

13. Gwarant zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki w terminie nie przekraczającym 20 dni 

roboczych, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji. 

14. Na czas wymagany do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, Gwarant nie zapewnia 

bezpłatnego dostarczenia akumulatorów zastępczych chyba, że Gwarant i Nabywca 

dokonają odmiennych ustaleń na piśmie. 

15. Udzielana gwarancja obowiązuje Gwaranta tylko wobec Nabywcy, któremu udzielono 

gwarancji chyba, że Gwarant i Nabywca dokonają odmiennych ustaleń na piśmie. 

16. Gwarancja nie obejmuje: 

a. uszkodzeń akumulatorów powstałych w wyniku transportu; 
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b. uszkodzeń akumulatorów powstałych w wyniku użytkowania, składowania, instalacji 

lub konserwacji niezgodnie z Warunkami eksploatacji akumulatorów VRLA 

w systemach HVCBS i LVDBS; 

c. uszkodzeń mechanicznych oraz termicznych; 

d. wtórnych uszkodzeń, wynikających z użytkowania akumulatora mimo dostrzeżenia 

pierwotnej wady. 

Ocenę przyczyn uszkodzeń pozostawia się racjonalnemu uznaniu Gwaranta. Naprawa lub 

wymiana akumulatora z powodu uszkodzeń, o których mowa w tym punkcie może być dokonana 

przez Gwaranta odpłatnie. 

17. Gwarant nie będzie odpowiadać za utratę przychodów, przerwę w prowadzeniu działalności 

lub funkcjonowaniu systemów, utratę danych ani za jakiekolwiek inne bezpośrednie lub 

pośrednie szkody i związane z nimi koszty, wynikające z funkcjonowania i uszkodzenia 

akumulatorów. 

18. Wymieniony lub naprawiony akumulator Gwarant dostarcza Nabywcy na swój koszt. 

19. Gwarant może uzależnić naprawę lub wymianę akumulatora od przeprowadzonej wizji 

lokalnej w miejscu jego użytkowania, w szczególności od zapisów z rejestratora temperatury 

umieszczonego w pobliżu akumulatorów. 

20. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta, że zgłoszenie było bezpodstawne w całości lub 

w części, Gwarant powiadomi o tym Nabywcę i zaproponuje odpłatną naprawę lub odpłatną 

wymianę akumulatora. 

21. W przypadku bezpodstawnego zgłoszenia reklamacyjnego, Gwarant zwróci akumulator na 

koszt Nabywcy, a jeśli ustalono przeprowadzanie naprawy poza siedzibą Gwaranta – obciąży 

Nabywcę kosztami wyjazdu. 

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami obowiązują przepisy 

prawa polskiego, a wszelkie spory, które nie zostaną rozstrzygnięte w drodze polubownych 

negocjacji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Gwaranta. 

 

Dokumenty powiązane: 

1. Warunki eksploatacji akumulatorów VRLA w systemach HVCBS i LVDBS. 

2. Protokół inspekcji baterii akumulatorów VRLA systemu HVCBS/LVDBS. 


