
KRISPOL Sp. z o.o. Michała Strzykały 4, 62-300 Września, tel. +48 61 662 41 00, fax +48 61 436 76 48, e-mail: biuro@krispol.pl, www.krispol.pl,

NIP(CIF) PL 7891541390, KRS 0000159144, Tribunalul Districtual din Poznań - Nowe Miasto și Wilda, a IX-a Secţie Economică din Registrul 

Naţional Juridic KRS, Capital social 3 400 000 PLN

CONDIŢIILE DE GARANŢIE A PRODUSELOR PENTRU INDUSTRIE  
DE MARCĂ KRISPOL

Stimate Doamne, Stimaţi Domni! 
Mulţumim pentru încrederea și achiziţionarea produselor KRISPOL. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că acestea 
sunt întotdeauna fabricate în conformitate cu cele mai înalte standarde. Dacă, totuși, există motive din cauza cărora nu sunteţi 
mulţumiţi, vă rugăm să procedaţi în conformitate cu condiţiile de garanţie de mai jos.
 
Având în vedere îmbunătăţirea continuă a ofertei noastre, vă încurajăm să împărtășiţi comentariile dvs. despre gama KRISPOL. 
În acest scop, vă oferim o căsuţă poștală specială: produkt@krispol.pl. Așteptăm sugestiile și comentariile dvs. 

I. DEFINIŢII
În cuprinsul prezentelor Condiţii de Garanţie a Produselor de Uz Casnic de marcă KRISPOL, următorii termeni au următorul sens:
1. KRISPOL – societate cu răspundere limitată cu sediul social în Września, înregistrată în Registrul Antreprenorilor din Registrul  
 Naţional Juridic sub numărul KRS (nr statistic) 0000159144.
2. Utilizator  – cumpărătorul final al produselor KRISPOL. 
3. Vânzător  – antreprenor care operează în Polonia sau în străinătate, care vinde produse oferite de KRISPOL ca parte a  
 activităţii sale comerciale, colaborând direct cu KRISPOL. 
4. Produse  – produse fabricate și incluse în oferta KRISPOL și destinate uzului casnic, așa-numitule „Produse pentru 
casă”; uși de garaj, rulouri, ferestre, uși de intrare. 
5. Manual de utilizare – documentul atașat la produsul KRISPOL, care conţine Instrucţiuni pentru o utilizare adecvată, un Card  
 de Garanţie și Bloc de Rapoarte. 
6. Card de garanţie  – documentul care, împreună cu dovada de cumpărare emisă de Vânzător, stă la baza acordării și imple- 
 mentării garanţiei producătorului pentru produsul KRISPOL.

II. PERIOADA ȘI OBIECTUL GARANŢIEI 
1. KRISPOL garantează funcţionarea corectă a Produselor KRISPOL pe o perioadă de 2 ani de la data vânzării produsului,  
 care este vizibilă pe dovada de achiziţionare (factură sau chitanţă), dar pentru o perioadă care nu depășește 2,5 ani de la  
 data producţiei specificată la plăcuţa tehnică vizibilă pe produsul KRISPOL.
2. Cumpărătorul are opţiunea de a prelungi perioada de garanţie până la 5 ani, cu condiţia ca produsul KRISPOL achiziţionat să  
 fie supus unei inspecţii tehnice în al doilea și în fiecare an ulterior. Se presupune că este necesară cel puţin o inspecţie teh 
 nică pe an, dar dacă produsul efectuează mai mult de cinci cicluri pe zi (un ciclu este deschiderea și închiderea porţii/ruloului),  
 în această situaţie sunt necesare proporţional mai multe inspecţii. 
3. Garanţia nu acoperă sistemul automatic. Sistemul automatic poate fi acoperit de o garanţie separată a producătorului.

III. OBLIGAŢIA UTILIZATORULUI
1. Utilizatorul este obligat să supună produsul KRISPOL achiziţionat la inspecţii tehnice. Se presupune că este necesară cel  
 puţin o inspecţie tehnică o dată la 6 luni, iar în medii mai solicitante (de ex., spălătorie auto) - o dată la fiecare 3 luni. În cazul  
 în care produsul KRISPOL efectuează mai mult de zece cicluri pe zi (un ciclu este deschiderea și închiderea porţii/ruloului),  
 atunci proporţional, sunt necesare mai multe inspecţii într-o anumită perioadă. 
2. Inspecţia tehnică constă într-o inspecţie detaliată a produsului KRISPOL și completarea broșurii de rapoarte incluse în  
 instrucţiune, care este confirmată de persoana care efectuează inspecţia cu ștampilă și semnătură.
3. Costurile legate de efectuarea inspecţiilor tehnice periodice, precum și costurile rezultate din uzura naturală a unui produs  
 KRISPOL sunt acoperite integral de către Utilizator. Vânzătorul este obligat să emită de fiecare dată o factură pentru  
 serviciile furnizate.

IV. NOTIFICAREA ȘI REALIZAREA GARANŢIEI
1. Garanţia este implementată prin intermediul Vânzătorului de la care Utilizatorul a cumpărat produsele KRISPOL. 
2. Orice defecte detectate în timpul perioadei de garanţie, care sunt acoperite de garanţie, trebuie notificate în termen de cel  
 mult 7 zile de la apariţia lor, în scris Vânzătorului, care transmite garanţia către KRISPOL și acţionează ca intermediar în  
 implementarea acesteia.
3. Reclamaţia de garanţie pentru produsele KRISPOL este valabilă numai cu dovada cumpărării, factura (facturile) pentru  
 inspecţie (inspecţii), completate corect pe cardul de garanţie și în raportul din manualul de utilizare. 
4. Utilizatorul este obligat să permită Vânzătorului să colecteze datele necesare pentru implementarea procesului de garanţie  
 și să ofere acces la produsul acoperit de garanţie.
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5. În cazul în care KRISPOL soluţionează pozitiv cererea de garanţie, Cumpărătorul are dreptul la eliminarea gratuită, în timp  
 util (nu mai mult de 30 de zile lucrătoare) și profesională a defectului într-una din următoarele forme:
a. repararea produsului KRISPOL,
b. înlocuirea produsului KRISPOL cu un produs fără defecte, dacă eliminarea defectului este imposibilă.
6. Metoda și forma de executare a cererii de garanţie sunt determinate de KRISPOL. Elementele produsului KRISPOL înlocuite  
 în timpul reparaţiei în garanţie trec în proprietatea KRISPOL.
7. Dacă cererea de garanţie este luată în considerare, atunci, perioada de garanţie se prelungește cu perioada în care Cumpă- 
 rătorul nu a putut utiliza produsul KRISPOL, de la momentul depunerii cererii până la reparaţia produsului KRISPOL.
8. Garanţia pentru materialele înlocuite și reparate, în cazul în care cât reparaţia a fost semnificativă, este socotită de la început.
9. Informaţiile privind abaterile acceptabile de calitate a suprafeţei și criteriile lor de evaluare sunt specificate în standardul de întreprin- 
 dere a KRISPOL.

V. EXCLUDERI ȘI NOTIFICĂRI
1. Obligaţia de garanţie acoperă numai produsele KRISPOL montate pe teritoriul Republicii Polonia. 
2. Obligaţia de garanţie acoperă numai produsele KRISPOL montate pe terenul de la nord de paralela 44°N, sub rezerva  
 punctului 1. 
3. Montarea produselor KRISPOL și inspecţiile tehnice ale acestora trebuie efectuate de echipe de montaj specializate, instruite  
 și autorizate, aprobate de KRISPOL. Lista vânzătorilor (Partnerilor) care cooperează cu KRISPOL este disponibilă la  
 www.krispol.pl.
4. Garanţia nu se aplică în cazul:
a. selectarea necorespunzătoare a Produsului KRISPOL în funcţie de condiţiile de funcţionare sau construcţiei acestuia,,
b. ingeranţa în proiectarea produsului,
c. îndepărtarea marcajelor KRISPOL și a plăcuţelor de identificare,
d. montarea sau repararea defectuoasă și consecinţele acestora; transport necorespunzător,,
e. utilizarea pieselor de schimb neoriginale,
f. montarea produsului KRISPOL la o distanţă mai mică de 500 m de malul mării,
g. apariţia pe elementele zincate a depunerilor, în principal de oxid de zinc sau hidroxid, rezultate din depozitarea sau funcţi- 
 onarea în condiţii umede pe termen lung,
h. uzură naturală datorită funcţiei sau proprietăţilor sale materiale, de ex. siguranţe, baterii, etanșări, arcuri, role, cabluri, cabluri  
 de oţel, deteriorări ale straturilor de vopsea, suporturi pentru porţi rulante sau rulouri, becuri, baterii etc. ,
i. daune de natură mecanică rezultate, printre altele din impacturi, răsturnări, fisuri în timpul montajului sau utilizării,
j. efectele instalării necorespunzătoare sau utilizării necorespunzătoare a produselor KRISPOL,
k. deteriorarea termică a sticlei și a defectelor naturale ale sticlei rezultate din standardele de întreprindere ale producătorului  
 de sticlă,
l. daune rezultate din fenomene naturale extreme, contactul cu un mediu agresiv sau acţiunea unor factori externi precum  
 săruri, leșii, acizii,
m. daune rezultate din întreţinerea necorespunzătoare a produsului KRISPOL și nerespectarea Manualului de utilizare,
n. expunerea produsului la temperaturi mai mici de -25°C și mai mari de + 55°C,
o. perturbări în funcţionarea dispozitivului de comandă cauzate de un câmp electromagnetic puternic de la alte dispozitive, 
p. eșec în menţinerea produsului KRISPOL în curăţenie adecvată.
5. Drepturile prevăzute de garanţie nu includ dreptul Utilizatorului de a solicita rambursarea profiturilor pierdute în legătură cu  
 avaria produsului KRISPOL.
6. Garanţia nu acoperă răspunderea producătorului pentru orice daune cauzate de Utilizator, pierderile sale comerciale și alte  
 pierderi indirecte sau consecinţe ca urmare a defectului produsului.
7. Costurile suportate de KRISPOL în legătură cu implementarea garanţiei produsului nu trebuie să depășească valoarea  
 acestuia. Într-o astfel de situaţie, KRISPOL are dreptul de a refuza implementarea garanţiei.

Września, 02.07.2019


