
WARUNKI GWARANCJI 

Dotyczy pistoletów ANEST-IWATA z górnym zbiornikiem 
oraz aerografów ANEST-IWATA 

1. APP Sp. z o.o. przedstawiciel firmy ANEST-IWATA na terenie Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje najwyższą 
jakość i poprawne działanie urządzenia eksploatowanego zgodnie z załączoną instrukcją obsługi, która stanowi 
integralną część produktu.

2. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla 
usunięcia wady objętej gwarancją. Produkty, które wykazują braki materiałowe, konstrukcyjne lub produkcyjne 
i z tego powodu nie sprawdzają się w użyciu będą wg naszej opinii naprawiane lub wymieniane na nowe. 
Wymienione części przechodzą na własność gwaranta.

3. APP Sp. z o.o. udziela Kupującemu 12-miesięcznej gwarancji liczonej od daty zakupu urządzenia. Okres ten 
ulega przedłużeniu o liczbę dni pozostawania urządzenia w gwarancyjnym serwisie naprawczym.

4. Warunkiem zachowania praw do gwarancji jest posiadanie oryginalnej karty gwarancyjnej wystawionej przez 
APP Sp. z o.o., potwierdzonej przez sprzedawcę i kupującego oraz oryginału faktury zakupu urządzenia.

5. Gwarancji podlegają tylko urządzenie zakupione na terenie Polski.

6. Wady urządzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane w terminie możliwie najkrótszym, nie 
dłuższym jednak niż 21 dni roboczych. Obowiązujący termin naprawy rozpoczyna się z dniem dostarczenia 
urządzenia do gwarancyjnego serwisu naprawczego.

7. Do wykonania naprawy gwarancyjnej niezbędne jest dostarczenie wraz z urządzeniem karty 
gwarancyjnej i dowodu zakupu (kserokopia). Urządzenie przesłane do serwisu musi zostać 
dostarczone z pisemnym opisem objawów uszkodzenia.

8. Gwarancja nie obejmuje:

a. uszkodzeń losowych wynikłych ze współpracy urządzenia z instalacją sprężonego powietrza,
b. uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika,

c. uszkodzeń powstałych w wyniku eksploatacji niezgodnej z załączoną instrukcją obsługi,

d. uszkodzeń będących następstwem napraw zrealizowanych poza gwarancyjnym serwisem naprawczym,

e. uszkodzeń będących następstwem przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez 
użytkownika lub osoby trzecie,

f. uszkodzeń wynikłych z używania przez użytkownika nieoryginalnych (niemających akceptacji 
dystrybutora) materiałów i akcesoriów,

g. uszkodzeń spowodowanych przez zaniechanie czynności eksploatacyjnych zawartych w instrukcji 
obsługi,

h. elementów eksploatacyjnych: dysza i iglica, głowica, sprężyny, uszczelnienia; oraz akcesoria 
jednorazowego użytku: filtr farby.

9. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku niewłaściwej 
eksploatacji sprzętu, niezgodnej z instrukcją i obowiązującymi na terenie Polski normami BHP.

10. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 


