ZAŁĄCZNIK NR 5 do Umowy Wdrożeniowej
WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ
Partner: ……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………......…………………………………………,
zwany dalej „Gwarantem”
oświadcza, że udziela gwarancji jakości
Nabywcy Pojazdu: ………………………………………………………………………………
na zasadach i warunkach określonych w Umowie Wdrożeniowej zawartej w [***] w dniu [***],
zwanej dalej „Umową”

I.

Zakres gwarancji:

Gwarant udziela gwarancji jakości w zakresie i na warunkach ustalonych w Umowie, tj. w
szczególności na:
- magazyny energii zgodnie z Umową;
- prawidłowe funkcjonowanie Pojazdów i Ładowarek zgodnie z Umową;
- poszczególne urządzenia, systemy i narzędzia (w tym powłoki lakiernicze, układy napędowe,
szczelność okien, pozostałe elementy Pojazdu) zgodnie z Umową.

II.

Czas trwania gwarancji:

Czas trwania gwarancji jest zgodny z postanowieniami Umowy.

III.

Zakres terytorialny gwarancji:

Zgodnie z Umową zakres terytorialny gwarancji jakości to terytorium Polski.

IV.

Wyłączenia:

1. Uprawnienia gwarancyjne podlegają ograniczeniu lub wyłączeniu wyłącznie w
przypadkach wyraźnie wskazanych w Umowie.
2. Okres gwarancji nie podlega ograniczeniu limitem kilometrów z zastrzeżeniem
przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie.

V.

Świadczenie gwarancyjne:

1. Świadczenia gwarancyjne Gwarant jest zobowiązany realizować zgodnie z Umową.
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VI.

Postanowienia końcowe:

1. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane w toku usuwania wad.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy Pojazdu
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają
postanowienia Umowy oraz przepisy Kodeksu cywilnego. W przypadku rozbieżności
postanowień Karty Gwarancyjnej z postanowieniami Umowy na niekorzyść Nabywcy
Pojazdu, decydujące znaczenie mają postanowienia Umowy. W przypadku gdy w Karcie
Gwarancyjnej bądź w innym dokumencie znajdzie się postanowienie, kształtujące prawa i
obowiązki Nabywcy Pojazdu w sposób mniej korzystny niż wynikające z Umowy, Strony
związane są postanowieniami Umowy.
4. Zobowiązania z tytułu gwarancji jakości wynikające z niniejszej Karty Gwarancyjnej
przechodzą na następców prawnych Partnera.
5. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:
1) adres pocztowy: [***],
2) e-mail: [***],
6. Kartę Gwarancyjną wystawiono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Podpis Gwaranta
…………………..
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