
ZAKRES OBJĘTY GWARANCJĄ 
Firma Defibtech, LLC zapewnia ograniczoną gwarancję, że niniejszy 

defibrylator i powiązane z nim akcesoria (np. baterie i elektrody), 

nabyte razem z urządzeniem jako część zestawu lub też oddzielnie, 

będzie wolny od defektów materiałowych i wykonawczych. Ogra-

niczona gwarancja firmy Defibtech dotyczy wyłącznie końcowego 

użytkownika produktu, który zakupił przedmioty od autoryzowane-

go sprzedawcy firmy Defibtech, LLC. Ta ograniczona gwarancja nie 

może zostać przypisana ani przeniesiona. Warunki tej ograniczonej 

gwarancji obowiązującej od momentu zakupienia produktu mają 

zastosowanie do wszelkich roszczeń gwarancyjnych.

DŁUGOŚĆ GWARANCJI
Ograniczona gwarancja dla defibrylatora obejmuje okres ośmiu (8) 

lat od dnia zakupu. Ograniczona gwarancja dla baterii obejmuje 

okres czterech lat od dnia zakupu, jednak w żadnym przypadku 

nie jest możliwe przekroczenie czasu trwania gwarancji poza datę 

ważności baterii. Akcesoria jednorazowego użytku (np. elektrody) 

podlegają ograniczonej gwarancji do momentu ich użycia lub do 

momentu wygaśnięcia terminu ważności, zależnie od tego, co 

nastąpi wcześniej. Ograniczona gwarancja na wszystkie inne ak-

cesoria obejmuje okres jednego (1) roku od dnia zakupu lub do mo-

mentu wygaśnięcia terminu ważności, zależnie od tego, co nastąpi 

wcześniej.

OGRANICZENIA OGRANICZONEJ GWARANCJI
Ta ograniczona gwarancja nie pokrywa szkód spowodowanych 

między innymi wypadkami, niepoprawnym przechowywaniem, 

niepoprawnym użytkowaniem, modyfikacjami, nieupoważnionym 

serwisowaniem, nieumiejętnym obchodzeniem się, niewłaściwym 

traktowaniem, zaniedbaniem, ogniem, zalaniem, wojną i wydarze-

niami losowymi. Dodatkowo ta ograniczona gwarancja nie pokrywa 

uszkodzeń defibrylatora i jego akcesoriów spowodowanych użyciem 

defibrylatora z niezatwierdzonymi akcesoriami, lub użyciem akceso-

riów z niezatwierdzonymi urządzeniami medycznymi. Nie ma gwa-

rancji, że defibrylator i powiązane z nim akcesoria będą kompatybilne 

z jakimkolwiek innym urządzeniem medycznym.

UTRATA OGRANICZONEJ GWARANCJI
Ograniczona gwarancja ulega unieważnieniu w przypadku, gdy: de-

fibrylator lub jego akcesoria są serwisowane lub naprawiane przez 

jednostki, włączając w to osoby, nieupoważnione przez firmę Defib-

tech, LLC; urządzenie nie jest konserwowane zgodnie z wytycznymi; 

defibrylator jest używany z jednym lub więcej niezatwierdzonymi 

akcesoriami, powiązane akcesoria są użytkowane z niezatwierdzo-

nym defibrylatorem; lub defibrylator i jego akcesoria nie są używane 

zgodnie z instrukcjami zaakceptowanymi przez firmę Defibtech, LLC.

WYŁĄCZNE ZADOŚĆUCZYNIENIE
Firma Defibtech, LLC według swojego uznania ma możliwość napra-

wy, wymiany, lub zapewnienia akredytywy. W przypadku wymiany 

firma Defibtech ma prawo według swojego uznania wymienić pro-

dukt na nowy lub odnowiony, taki sam lub podobny. Decyzja do-

tycząca podobnych produktów zależy od uznania firmy Defibtech. 

W przypadku wymiany, czas gwarancji zamiennika powinien co 

najmniej odzwierciedlać proporcjonalnie pozostały czas gwarancji 

danego elementu. Podstawą akredytywy będzie wartość proporcjo-

nalna produktu, oparta na niższym z kosztów: produktu oryginalnego 

lub produktu podobnego, oraz pozostały okres ograniczonej gwaran-

cji. W żadnym przypadku okres ograniczonej gwarancji zamiennika 

nie może być dłuższy od okresu gwarancji produktu wymienianego.

SERWIS GWARANCYJNY
Aby uzyskać dostęp do serwisu gwarancyjnego, należy skontaktować 

się ze sprzedawcą, u którego zakupiony został produkt lub z działem 

obsługi klienta firmy Defibtech, LLC. W przypadku, gdy produkt musi 

być zwrócony do firmy, wymagany jest numer RMA (Return Material 

Authorization). Produkty zwracane bez numeru RMA nie będą akcep-

towane. Produkt musi być wysłany na koszt użytkownika na adres 

podany przez sprzedawcę lub firmę Defibtech, LLC.

ZOBOWIĄZANIA I OGRANICZENIA GWARANCJI
NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA ZASTĘPUJE, A W SZCZEGÓL-

NOŚCI WYŁĄCZA W STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ ODNOŚNE PRA-

WO STANOWE WSZELKIE INNE GWARANCJE, ZARÓWNO OKREŚLONE 

JAK I DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJE USTAWOWE LUB INNE 

ORAZ WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLO-

WEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

NIKT (WŁĄCZAJĄC W TO AGENTÓW, SPRZEDAWCÓW I PRZEDSTA-

WICIELI DEFIBTECH, LLC) NIE JEST UPOWAŻNIONY DO WYDAWANIA 

OŚWIADCZEŃ ANI UDZIELANIA GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TEGO 

DEFIBRYLATORA I JEGO AKCESORIÓW ZA WYJĄTKIEM NAWIĄZANIA 

DO NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI.

JEST TO WYŁĄCZNA PODSTAWA DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA, 

Z UWZGLĘDNIENIEM WSZELKICH STRAT LUB USZKODZEŃ SPOWO-

DOWANYCH W SPOSÓB WYŻEJ OPISANY. FIRMA DEFIBTECH, LLC 

NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE WTÓRNE LUB PRZY-

PADKOWE USZKODZENIA, WŁĄCZAJĄC W TO STRATY RETORSYJNE, 

SZCZEGÓLNE, FINANSOWE (JAKKOLWIEK SPOWODOWANE), WSZEL-

KIE PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATĘ ZYSKÓW, 

OBRAŻENIA CIAŁA, NAWET WÓWCZAS, GDY FIRMA DEFIBTECH, LLC 

BYŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCIACH WYSTĄPIENIA TAKICH 

STRAT, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY ICH POWSTANIA, Z TYTUŁU ZA-

NIEDBANIA LUB INNEJ PRZYCZYNY, CHYBA, ŻE PRAWO STANOWE NIE 

ZEZWALA NA TAKIE OGRANICZENIA. LUB WYKLUCZENIA.

ORYGINALNA OGRANICZONA GWARANCJA DLA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA*

*Ma zastosowanie do defibrylatorów i powiązanych akcesoriów z datą 

produkcji 1 stycznia 2013 lub późniejszą. W przypadku pozostałych 

urządzeń należy odnieść się do warunków gwarancji właściwych dla 

danej daty produkcji.
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